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povinný uhradit domovní vodovodní i
kanalizační přípojku v plné výši a obec
nemůže žádat o jakékoliv dotace na
přípojky. Cena vodovodních přípojek se
pohybuje od 9 300 Kč až do 35 000 Kč.
Cena kanalizačních přípojek je v některých
částech obce ještě vyšší. Vzhledem k těmto
skutečnostem rozhodlo ZO již na začátku
výstavby
vodovodu
a
kanalizace
nepřenášet tyto poměrně velké náklady na
obyvatele. Obec na základě tohoto
rozhodnutí dotuje výstavbu přípojek ze
svého rozpočtu a od občanů vybrala pouze
příspěvek na výstavbu vodovodní přípojky
ve výši 6 000Kč na číslo popisné a za
napojení nemovitosti na splaškovou
kanalizaci vybírá poplatek ve výši
2 000Kč. Shora uvedené skutečnosti jsou
zároveň odpovědí na dotazy části občanů
ohledně pomalého postupu výstavby
zejména vodovodních přípojek. Nyní
přejdu ke konkrétním číslům spojeným
s výstavbou domovních vodovodních
přípojek v uplynulých letech. Celkem bylo
v obci v letech 2006, 2007, 2008 a 2009
vybudováno
174ks
domovních
vodovodních přípojek z požadovaných
229. Zvýše uvedeného vyplývá, že zbývá
vybudovat 55ks domovních vodovodních
přípojek. Uvedené investice do výstavby
domovních vodovodních přípojek si obec
mohla dovolit jedině díky prodeji
stavebních pozemků v dolní části obce pod
domem p. Trojana. V uplynulých letech
vynaložila obec na výstavbu domovních
vodovodních přípojek celkem 4 503 363
Kč. Na stejném principu jako výstavba
domovních
vodovodních
přípojek
probíhala
i
výstavba
domovních
kanalizačních přípojek. Vzhledem k této
skutečnosti přejdu nyní rovnou ke
konkrétním číslům spojeným s výstavbou
domovních
kanalizačních
přípojek
v uplynulých letech. Celkem bylo v obci
v letech 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009
vybudováno
155
ks
domovních
kanalizačních přípojek. V uplynulých
letech vynaložila obec na výstavbu
domovních kanalizačních přípojek celkem
1 650 730,50 Kč. Celkem bylo v letech

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Prázdniny utekly jako vždy neuvěřitelně
rychle a podzim se hlásí o voji vládu.
Příchod podzimu je v Krakovanech spojen
s tradičním
„svatováclavským“
posvícením,
u
příležitosti
kterého
vydáváme toto číslo Novin Krakovan a
Božce. Dnešní „slovo starosty“ bude
hlavně reagovat na Vaše dotazy ohledně
zvýšení ceny stočného v letošním roce a
způsobu jeho účtování. Dále Vás
seznámím s dopady globální ekonomické
krize na výši daňových příjmů obce.
V neposlední řadě Vás dnešní článek
seznámí s výší finančních prostředků, které
obec uvolňuje ze svého rozpočtu jako
dotaci
na
výstavbu
domovních
vodovodních i kanalizačních přípojek a
rovněž na dotování různých služeb pro
občany. Seznámeni budete i s usnesením
ZO č. 5/2009 o výběru stočného na
správním území Obce Krakovany.
Nejprve se vrátím k cenám stočného
v letošním roce a způsobu jeho účtování.
Velmi často se ptáte, proč není stočné
účtováno dle údajů na vodoměrech.
Odpověď má dvě roviny. V loňském roce
bylo v Krakovanech odebráno celkem
4 931m3 pitné vody z veřejného vodovodu.
Čístírnou odpadních vod však proteklo
34 890m3 splaškových vod. Z výše
uvedených čísel je zřejmé, že na ČOV teče
vedle vody z veřejného vodovodu a
dešťové vody i velké množství vody
z domovních studní, které není vodoměry
evidováno. Shora uvedená čísla tvoří první
rovinu dané problematiky.
Druhá rovina dané problematiky je spojená
se způsobem financování výstavby
domovních vodovodních a kanalizačních
přípojek. Zákon stanovuje, že domovní
vodovodní i kanalizační přípojka je ve
vlastnictví majitele příslušné nemovitosti.
Majitel nemovitosti vlastní vedle soukromé
části domovní přípojky na svém pozemku i
veřejnou část domovní přípojky na
pozemku obce nebo kraje. Vzhledem
k tomuto zákonnému ustanovení je majitel
2

muset domovní vodovodní a kanalizační
přípojku v souladu se zákonem o
vodovodech a kanalizacích uhradit v plné
výši včetně její veřejné části. ZO dále
rozhodlo umožnit „vystoupit“ z tzv.
Solidárního systému výběru stočného i
občanům přímo napojeným na kanalizaci
za podmínky, že dodatečně uhradí obci
v souladu se zákonem o vodovodech a
kanalizacích výstavbu své domovní
vodovodní a kanalizační přípojky v plné
výši včetně její veřejné části. Občané, kteří
se rozhodnou pro tuto variantu a splní výše
uvedenou podmínku spojenou s úhradou
výstavby
domovní
vodovodní
a
kanalizační přípojky včetně její veřejné
části budou dále hradit stočné dle množství
vody zaznamenané vodoměrem. Občané,
kteří doposud nejsou přímo napojeni na
kanalizaci a rozhodnou se vystoupit s tzv.
solidárního systému výběru stočného na
správním území obce budou muset Odboru
životního prostředí MěÚ Kolín dokládat,
že likvidují odpadní vodu ze své
domácnosti v souladu se zákonem. Toto
usnesení ZO vstupuje v platnost dnem
1. 7. 2009. Konec citace.
K shora uvedenému ještě jednu poznámku.
Správním územím obce je pochopitelně
míněn i Božec.
Od způsobu výběru stočného se vrátím
k zvýšení jeho ceny v letošním roce.
Usnesením ZO č. 5/2008 ze dne 25. 11.
2008 byla cena stočného pro kalendářní
rok 2009 stanovena na 25,59 Kč za 1m3
včetně 9% DPH. Stočné bylo stanoveno na
základě položkové kalkulace. Uvedená
kalkulace
zahrnuje
vedle
běžných
provozních nákladů i prostředky na
nakládání s kaly a svoz odpadní vody
z domácností doposud přímo nenapojených
na kanalizaci. Největší položku tvoří
náklady na elektrickou energii. Právě
zvýšení ceny elektřiny bylo hlavním
důvodem k navýšení ceny stočného. Pokud
sečteme cenu stočného a vodného za 1m3,
dostaneme se k částce 58,56 Kč včetně
DPH. Kdo se o danou problematiku zajímá
dobře ví, že se jedná o cenu v kraji
obvyklou.

2006, 2007, 2008 a 2009 vynaloženo na
výstavbu domovních vodovodních a
kanalizačních přípojek 6 154 093,50 Kč.
Uvedená částka představuje téměř jeden
celý rozpočet obce. Přes výše uvedené
skutečnosti má stále část občanů dojem, že
je účtování stočného v rámci tzv.
solidárního systému finančně poškozuje.
Solidární systém výběru stočného vychází
z vyhlášky, která stanovuje, že spotřeba
vody na jednoho obyvatele a kalendářní
rok činí 46m3. Jinými slovy řečeno, každý
obyvatel zaplatí v průběhu kalendářního
roku ve čtyřech čtvrtletních splátkách
vyčištění
46m3
odpadní
vody.
Zastupitelstvo
obce
se
opakovaně
problematiku spojenou s výběrem stočného
zabývalo na svém jednání dne 21.7.2009.

Vzhledem
k uvedené
nespokojenosti
občanů přijalo usnesení č. 5/2009, které
řeší problematikou spojenou se způsobem
výběru stočného v souladu se zákonem a
přitom umožňuje každému občanu zvolit
způsob úhrady tohoto poplatku.
Nyní budu doslovně citovat usnesení ZO
č. 5/2009 o výběru stočného na správním
území Obce Krakovany.
ZO projednalo problematiku spojenou
s výběrem stočného v obci. ZO rozhodlo
umožnit
občanům
doposud
přímo
nenapojeným na veřejnou kanalizaci
„vystoupit“ z tzv. Solidárního systému
výběru stočného na správním území obce.
Občané, kteří se rozhodnou z tzv.
Solidárního systému stočného „vystoupit“,
však ztrácí nárok na dotaci obce na
výstavbu své domovní kanalizační a
vodovodní přípojky. Občané, kteří se
rozhodnou pro tuto variantu si budou
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Zkrátka si musíme přiznat, že v dnešní
době se za pitnou vodu a čištění odpadních
vod platí. Komu se však ztratila voda
v domovní
studni
nebo
ji
měl
kontaminovanou
dlouhodobým
vypouštěním odpadní vody z domácností
„do země“ dobře ví, že takto vynaložené
prostředky se mu rozhodně vyplatí.
K uvedené problematice poslední větu.
Obec dotuje ze svého rozpočtu náklady na
stočné částku ve výši 35 až 40 000Kč
čtvrtletně.
Nyní Vás seznámím s dopady globální
ekonomické krize na výši daňových příjmů
obce. Podle současných prognóz poklesnou
daňové příjmy obce o cca 15%. Uvedený
procentuální pokles představuje částku ve
výši 1 087 500Kč. Pokles daňových příjmů
v shora uvedené výši obec nutí pozastavit
větší část investičních akcí v letošním roce
a udržovat pouze základní provoz. Přes
výše uvedené omezení investičních akcí
dojde v letošním roce k výstavbě 537m
kanalizace v ulicích u školy, k lesu a pod
hřištěm. Značná část těchto kanalizačních
řádů byla vybudována již v jarních
měsících.
Od dopadů ekonomické krize a výstavby
kanalizace přejdu nyní k dotování různých
služeb pro občany.
•
•
•

•

•
•

•

•

Provoz zdravotního střediska – 70 000
Kč (ročně)
Sběr objemného a nebezpečného
odpadu (ZD Božec) – 55 000 (1x za
rok)
Sběr tříděného odpadu (kontejnery) –
45 000 (ročně)
Příspěvek na dopravní obslužnost obce
autobusovou dopravou – 104 000 Kč
(ročně)
Příspěvek na žáky z obce docházející
na druhý stupeň základní školy v Týnci
nad Labem, Kolíně a Hlavečníku –
155 000 Kč (ročně)
Příspěvek na provoz ČOV – 150 000Kč
(nad rámec stočného vybraného od
občanů)

Věřím, že několik výše uvedených čísel
Vám umožní lépe pochopit celou
problematiku spojenou s dopadem činnosti
obce na jednotlivé občany.
Vážení spoluobčané, moje dnešní „slovo“
končí a závěrem Vám chci popřát do
začínajícího podzimu hodně zdraví a
příjemné prožití „svatováclavských časů“.
Josef Polák

Provoz ZŠ, MŠ a ŠJ ‐ 700 000 Kč
(ročně)
Provoz tělocvičny – 140 000 (ročně)
Provoz knihovny – 16 000 (ročně)

starosta obce

___________________________________________________________________________
Podzim je pro zahradu velmi důležitým
obdobím. Je potřeba připravit zahradu k
zimnímu spánku, zároveň je potřeba
zasadit rostliny a provést důležité zahradní
práce tak, aby se zahrada mohla opět
ukázat v plné své kráse hned s prvními
dotyky jara.
Zalistujme etymologickým slovníkem
jazyka českého, který prozrazuje mnohé o
původu slov, a dozvíme se, že tenhle
termín je typicky český. Dříve se užívalo

Podzim
Podzim…. Je krásný? Smutný? Radostný?
Pro toho, kdo miluje teplo, slunce, světlo
může být podzim se svými mlhami a
brzkým stmíváním zdrojem skleslé nálady.
Pro
pečlivého
zahrádkáře
naopak
radostnou dobou sklizně a chvílí
uspokojení nad výsledky mnohaměsíční
námahy.
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též jeseň. Napadne nás, že by se správněji
měl jmenovat „předzim“.

pohled na celek života nám však ukazuje,
jakou cenu vlastně má. Že ovoce života
není zanedbatelné, pokud dává dalším
generacím.
Vezměme tedy na milost podzim – ten
krásně barevný se žlutými a červenými
listy, zralými jablky a chutnými ořechy. A
vezměme také na milost náš osobní
podzim života – období životní sklizně,
účtování. Je to neopakovatelný čas
splněných cílů, odpočinku a nacházení
rovnováhy.

Po podzimu přichází v přírodě každý rok
opět zima a jaro.
Je ale ještě jiný úhel pohledu. Pro ty, kdo
mají dávno za sebou "setkání s
Abrahámem", je podzim v přírodě také
připomínkou podzimu života. Vzpomínka
na všechny zemřelé – "dušičky" – nám to
také připomíná.
Naše cesty na hřbitov nám připomínají, že
náš pozemský čas je konečný. Teprve

A v přírodě přijde brzy nové jaro.
Nikdo neví, kolik jar ho ještě čeká, ale
každý by se měl snažit ze všech sil, aby
jeho podzim byl časem bohaté sklizně.
Vrabcová

___________________________________________________________________________
příslušné obce nebo městečka. V literatuře
se dokonce uvádí, že jedno hnízdo v
Německu bylo čápy osídleno 400 let!

Čapí hnízdění- co se dělo na
komíně
Čáp bílý k nám ze svých afrických
zimovišť přilétá koncem března až
začátkem dubna. Známé lidové přísloví
říká, že na svatého Řehoře (12. března) letí
ptáci přes moře. Na své cestě se řídí
neomylnou pamětí, monitorují terén pod
sebou na základě zkušeností z předchozího
letu a prý také z postavení kosmických
těles. Při této cestě je schopen urazit denně
100-200 km. V České republice obvykle
hnízdí kolem 900 párů, většinou v blízkosti
lidských obydlí. Lidé je milují, v mnoha
případech zachovali staré a nepotřebné
komíny (třeba jako u nás v Krakovanech)jen kvůli čapím hnízdům. Naopak stržení
čapího hnízda se pokládá za barbarství. I
ten, kdo se o přírodu jinak příliš nezajímá,
určitě ví alespoň o jednom nebo dvou
čapích hnízdech a na jaře očekává návrat
jejich obyvatel. Některá čapí hnízda jsou
třeba i po desítky let na stejném komíně či
věži, takže se stanou jakýmsi symbolem

Náš čáp se oproti loňskému roku malinko
opozdil, o to větší radost byla, když dlouho
kroužil a usedl na komín právě o
Velikonoční neděli- 12. dubna v 19.50
hod. Čechral si peří a kochal se výhledem
na krajinu. V dalších dnech se neukázal,
ale po týdnu- 19. dubna si před polednem
přivedl svou družku. Po předchozích
nezdarech, to nyní vypadalo nadějně. Čápi
začali důkladně upravovat hnízdo, nosili
větve, hlínu, trsy trávy- no radost pohledět,
jak se činili.
27. dubna paní čápová usedá na hnízdo a
28. dubna již sedí po celý den- snůška
vajec zřejmě začala. V dalších dnech čápy
sledujeme již dalekohledem. Samec často
létá do okolí, samička sedí na vejcích.
Pokud i samička odletí za potravou, hnízdo
zůstává prázdné (ne déle jak 20 minut).
Později se na zahřívání vajec střídají oba
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čápi, v intervalu přibližně 2 hodin. Vždy,
když se druhý čáp vrací, sedící čáp jej
vítá hlasitým klapotem zobáku, které se
rozléhá po okolí. Následně se opět vymění.
Často jsme měli nádhernou podívanou, kdy

jsou hladová až běda. Rodiče slídí po
celém okolí a shánějí potravu pro ty malé
nenasyty. 26. června byla čápata večer
poprvé bez dohledu svých rodičů. A
protože rostla čím dál víc, hnízdo začínalo
být pro 4 čápy poněkud malé. Rodiče tak
usedali na komíny sousední bytovky,
zřídka i na komíny okolních domů a z
povzdáli své dětičky sledovali. Večer za
tmy bylo často slyšet skřehotající mláďata
dožadujících se svých rodičů a především
něčeho dobrého k snědku.
Jak dospívala, začínalo nejtěžší období
jejich života- a to létání. Po celou dobu
výuky létání se rodiče o mláďata stále
starají, nosí jim do hnízda potravu v
podobě malých savců, plazů, ryb a pod.
Zvláště dojemné je pozorovat, jak chrání
čápi svá mláďata za deště. Stojí nad
hnízdem a dbají, aby mláďata nepromokla.
Také bylo úžasné pozorovat, jak se
mláďata snaží mávat křídly a všemožně
poskakovat nad hnízdem. Jedno z mláďat
(zřejmě sameček) bylo poněkud více
odvážnější a první let se mu zdařil 5.
srpna. Sledovali jsme jeho návrat na
hnízdo, bylo to o strach. Uvízl na střeše a
na hnízdo se dostal jen s obtížemi a jistě i
vyčerpáním. V dalších dnech se už
zdokonaloval, jeho přelety do okolí a zpět
byly častější. Druhé z mláďat (bylo menší
a drobnější- zřejmě samička) vylétlo z
hnízda až po několika dnech- 11. srpna. I
tentokrát to chvíli trvalo, ale zdařilo se bez
zranění. Následující dny se čápata musela
o sebe začít starat sama, rodiče přinášeli
potravu čím dál méně, zřejmě chtěli své
potomky donutit k úplné samostatnosti.
Bylo nám jich líto- ale taková už je
příroda.

si čáp jen tak chodil po našem dvoře. Bylo
úžasné jej pozorovat, jak nás sleduje, nikdy
neodlétl na komín s prázdnou- vždy si
odnesl buď nějakou vystýlku nebo zelené
či kukuřičné krmení. Po několikátem
zdařilém sledování z blízkosti asi 5
metrů, jsme zjistili, že samička má nad
kolínkem levé nohy poznávací kroužek s
kódem.
21. května se nad komínem náhle objevil
cizí čáp a strhla se hrozivá bitka za silného
klapotu zobáků. Akce trvala několik
minut, našim čápům se naštěstí své hnízdo
podařilo ubránit. Od 2. června již
pozorujeme jakýsi rušný pohyb v hnízdě.
Nastává očekávané líhnutí. 5. června večer
jsme svědky toho, jak se čápi sklánějí nad
hnízdem, zaklánějí neustále hlavy, cosi
přemělňují v zobáku. Hurá, čápata jsou na
světě a zrovna nastalo jejich první krmení
!!

Nastával čas k přípravě na odlet do
zimoviště. 20. srpna na nás z komína
hleděl pouze jeden čáp, mládě, které se
naučilo létat později. Bylo tak osamoceno,
že jsme si dělali starost, zda tu nezůstane.
Ale 26. srpna odlétl a hnízdo již zůstalo
prázdné.

18. června jsme konečně poprvé spatřili
dva potomky našich šikovných čápů. Od
tohoto dne stále častěji pozorujeme život
na hnízdě. Čápata se mají čile k světu a
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Doufejme jen, že se čápům podaří bez
z okolí, a tak nám nezbývá, než se těšit
problémů dolétnout do afrických zimovišť,
opět na příští jaro …
bude to náročná cesta, především pro ty
mladé.
Podívaná na komín byla
po předchozích
neúspěšných
letech
Moravcová M.
neobyčejným zážitkem pro občany obce i
___________________________________________________________________________
-

OBEC BUK
Obec Buk kolem 300 obyvatel. Nacházíme
se na severní straně pod Boubínem.
Obec je složena ještě ze dvou osad Včelná
pod Boubínem a Vyšovatka.

Rodinný domek Krejčů – Včelná
pod Boubínem

O všem vás budeme dále informovat.
Škody na obecním majetku se odhadují na
2 600 000,- Kč, v tomto směru počítáme
s pomocí státní dotace.
Ještě jednou mnohokrát děkuji za finanční,
ale i duševní pomoc.

Obec Buk děkuje za finanční pomoc
všem občanům obce Krakovany. Posílám
jen pár fotek z různých částí naší obce
postižené povodní 09. Vaše finanční
pomoc bude rozdělena mezi pět nejvíce
postižených soukromých objektů.
- Urbánkův mlýn
- Vaněčkův mlýn
- Dobišův mlýn
- Rodinný domek Křížů – Včelná
pod Boubínem

S krásným
pozdravem
obci
Krakovany ze Šumavy za obec Buk
s přáním, aby se vám všem ve vaší obci
dařilo.
Starosta obce
Antonín Mráz

Urbánkův mlýn

Urbánkův mlýn
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byla vybrána Obec BUK z okresu
Prachatice u Boubína. Poděkování našim
občanům vám předáváme a přikládáme pár
obrázků z povodně, přímo z Obce BUK.
Dovolte, abychom jménem svým i
jménem obce poděkovali všem, kteří
v dnešní těžké době, přispěli finančním
darem.

SBÍRKA NA POVODNĚ 2009
Jak jistě všichni víte, proběhla v naší obci
sbírka na pomoc postiženým letošními
červnovými povodněmi. V naší obci se
vybralo od občanů a spolků celkem
28 354,-Kč. Zastupitelstvo obce na svém
jednání navýšilo cílovou částku na 40 000,Kč. Obec tedy doplatila 11 646,-Kč
z obecního rozpočtu. Pro finanční pomoc

Douděrová
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Počasí vydrželo, lidé taky dorazili, o hudbu
se
staralo DOMINO pana Hájka.
Občerstvení bylo tentokrát bohužel teplé
celé, ne jen klobásy. Což se podepsalo na
tom, že se odbíhalo do pohostinství na
studené. Co si přát na příští loučení? Asi to
studené pivo, více lidí, kteří se mají chuť
bavit a hasičům? Hasičům výdrž a elán do
dalších akcí.

Loučení s prázdninami
Jakožto mamina od dvou dětí,
vítám prázdniny, jako čas na uklidnění
nervů, nabrání nových sil, no prostě
klííídek!! Dva měsíce, ale to už je
minulost a začaly nám staré rituály, jako: „
máš všechno, co bylo nového ve škole,
máš napsaný úkoly, uč se trochu“. No
známe to všichni.
Týden pře začátkem tohoto
kolotoče nás místní hasiči, jako tradičně,
pozvali na LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI.

Douděrová
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Jankovské do důchodu na školu nastoupila
paní učitelka Ludmila Machová z Kolína.

Základní škola a Mateřská škola
Krakovany

V jednotlivých ročnících vyučují:
I. třída ( 1. a 3. ročník) Lenka Slaninková
II. třída (2. a 4. ročník) Ludmila Machová
III. třída (5. ročník) Jitka Holíková

Záhájení nového školního roku 2009 /
2010
Nový školní rok byl letos zahájen
1. září. Žáci základní školy se sešli
v jednotlivých třídách se svými třídními
učitelkami, kde se vzájemně přivítali a
společně zavzpomínali na prázdniny. Naši
noví žáčci se dostavili v doprovodu svých
rodičů. Při této příležitosti je přišel přivítat
také pan starosta, popřál jim mnoho
úspěchů ve školní práci a předal jim za
obecní úřad společně s paní Ludmilou
Kubíčkovou malé dárky.
V letošním
školním
roce
školu
navštěvuje 51 žáků, vyučuje se ve třech
třídách. Po odchodu paní učitelky Věry
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paní Ludmila Maškarincová.- kuchařka.
Kromě dětí z mateřské školy, žáků ze
základní školy a zaměstnanců se obědy
dovážejí cizím strávníkům z Krakovan a
okolních obcí (Lipec, Božec, Uhlířská
Lhota a Rasochy). V letošním roce je o
tuto službu velký zájem. Máme radost, že
všem v naší školní jídelně chutná.
V průběhu hlavních prázdnin obecní
úřad vybavil kuchyň novou elektrickou
smažící pánví a dále zde byly provedeny
drobné malířské a natěračské práce.

Do školní družiny podalo přihlášku 25 dětí.
Vychovatelkou je paní Pavlína Lehká.
Také mateřská škola slavnostně zahájila
nový školní rok 1. 9. uvítáním všech dětí.
V letošním roce nastoupilo 7 nových dětí.
Celkově je v mateřské škole zapsán
maximální počet 27 dětí a z toho 17
předškolních. V průběhu letních prázdnin
byly provedeny drobné malířské práce a
renovace nábytku ve třídě. Kolektiv
zaměstnanců mateřské školy zůstává
nezměněn.

Jitka Holíková, Alena Gerhátová
Ve školní jídelně pracují paní Zdena
Rohlíková jako vedoucí školní jídelny a
___________________________________________________________________________
Krakovany, jestli ho přeci jen někdo
nehledá. Nehledal. Domluvily jsme se, že
pesan zatím zůstane u nich a já v pondělí
obvolám okolní obce a především Týnec,
jestli psa někdo nepostrádá. Měla jsem
špatné tušení, že pes není chtěný, protože
jsem si uvědomila, že v Týnci u Večerky u
Čonga nebo u Racka jsem černého psíka
vídala, jak tam polehává s pijáky pivka.
Tušení bylo správné, psa nějaký dobrák
zřejmě vyhodil v Týnci z auta a ujel.
Sousedé se rozhodli, že si psíka nechají,
ale neměli to vůbec lehké. Poslouchal na
slovo, hodnej, milej, mazlivej, ale problém
byl. Zřejmě jak ho „ dobré duše“ vyhodily
z auta, pes prostě nechtěl být sám, bál se,
že zůstane zase opuštěný, a tak když
sousedi odjeli do práce tak řval, řval a řval
a ještě zdrhal přes plot. Všichni okolo jsme
vartovali a jak utekl, tak jsme ho čapli a
dokola vraceli. Sousedé vytrvali, pesan
pochopil, že to s ním myslí dobře a je
z něho krásný pes. Co krásný, ale on je i
poslušný, hodný a určitě moc vděčný.
V tu samou dobu na druhé straně vesnice
se odehrávalo něco podobného, pouze pes
byl zmenšenina žlutého labradora, prostě
voříšek. Potuloval se po vesnici skoro
měsíc, ale nedařilo se ho udat, nebo když
už to vypadalo , že najde domov u paní
z ulice na Lhotu, tak stejný problém, jako u
prvního. Nechtěl být sám a zdrhal. Snažili

Dva šťastné konce
Krásný podzim, plno sluníčka přes den a
večer alespoň tři hoďky vydatného děštíka,
to bych přála nám všem, ale především
štěstí, štěstí si přejme navzájem, svým
blízkým, kamarádům, i těm co nemusíme a
mohlo by zbýt i na zvířecí kamarády.
Vídáme v televizních novinách otřesné
případy týraných dětí, které nemůže
normální člověk pochopit, a máme to
štěstí, že v našem okolí se snad nic
takového neděje. Tak proč nás překvapuje,
co se kolem děje. Chci se s Vámi podělit o
dva příběhy se šťastným koncem a to
přímo z Krakovan.
Tak ten první začal v polovině
června letošního roku. Jedné noci z pátku
na sobotu, kolem třetí hodiny začal náš pes
Tonda řvát jako na lesy – vytrvale. Důvod
běhal před vratama na silnici a byl to černý
labrador, něco kolem roku a řádně
hladový. Dostal nažrat, napít a pustila jsem
ho ven, aby mohl jít domů. Vím o psech
v Krakovanech,
tento
domov
v Krakovanech neměl. Chtěl na dvůr, ale
nešlo to kuli Tondovi a dvěma kocourům,
co máme na dvoře. Litovala jsem ho moc,
ale měl právě to štěstí. Moje mladá
sousedka, patří jim za to poděkování,
slyšela nočního narušitele také a nedalo jí
to a vzala si ho domů. Ráno obešli celé
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poprosit. Rozmyslete si, jestli máte čas,
někdy nervy, chuť, ale i dost financí na
pořízení chlupatého, jakéhokoliv mazlíčka.
Pokud nechcete štěňata či koťata, zařiďte
to tak, aby se zbytečně nerodila, a pak
nekončila v lesích s rozbitými hlavami,
vyhozená u lesa do škarp, zklamaná a
nechtěná. Mějme zodpovědnost za vše
živé, co k sobě nějakým způsobem
připoutáme.

se ti, co mají doma své psy, čili hlad
neměl, dostával krmení dost, ale neměl to,
co mu každý přál, domov.
Po různých peripetiích jsme psa dostali do
kolínského útulku, kde dostal šanci. Druhý
den pobytu už byl v nabídce, kde měl 8
fotek. Měli jsme z toho radost, ale úplně
super bylo, že za dva dny, měl i druhý
vyhozenec nový domov. Tak měl taky to
štěstí.
Chtěla bych za nás za všechny, kterým
není úplně jedno, co se kolem děje,

Douděrová
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POSVÍCENÍ – CO, KDY, KDE, V KOLIK???
Srdečně Vás zveme na výstavu HOBBY A ZAHRADA, kterou pořádá ZO ČZS
Krakovany 26.9. a 27.9. 2009 v tělocvičně. Otevřeno bude v sobotu od 13.00 do 18.00,
v neděli od 9.00 do 17.00.
Na výstavě uvidíte tradičně výpěstky krakovanských zahrádkářů, ovoce a zeleninu,
informace o zájmových aktivitách dětí ze základní školy, pokojové květiny a ukázky
volnočasových aktivit občanů a další zajímavosti.
Chovatelé Krakovan rovněž zvou širokou veřejnost na Výstavu králíků, drůbeže a holubů,
která se bude konat o posvícenském víkendu v areálu chovatelů a to v sobotu 26.9 od 13.00
do 18.00 hod a v neděli od 8.00do 16.00 hodin. K vidění bude na 700 exponátů.
Srdečně zvou chovatelé.
Svou účastí nám slíbil zpestřit posvícenský víkend i pan Šmíd se svým lunaparkem.
Kdo máme děti či vnoučata, tak trochu provětráme šrajtofle. Houpačky budou tradičně na
starém hřišti.
V neposlední řadě k posvícení patří fotbaly, a to v sobotu i v neděli. V sobotu 26. 9. od
14.30 hodin přijďte povzbudit naše opravdu nejmenší fotbalisty – žáky, kteří zahrají
s Radovesnicemi II, jsou to předskokani krakovanského A, které bude hrát v sobotu od
16.30 hodin proti Polepům. Neděle dopoledne bude našich dorostenců, kteří od 10.15 sehrají
utkání proti Zásmukám. Nedělní odpoledne po návštěvě výstav a houpaček bude mít
závěr od 16.30 hodin, kdy naši branku bude hájit B proti blízkým Němčicím.
KRÁSNÝ POSVÍCENSKÝ VÍKEDN, KULTURNÍ I SPORTOVNÍ ZÁŽITKY PŘEJE ZO
KRAKOVANY.
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