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Z výše uvedeného vyplývá, že obec ve
spolupráci s vedením ZŠ a MŠ bude tento
problém rozhodně řešit ještě v letošním
roce. Věříme, že navržené řešení tento
velmi palčivý problém vyřeší.
B) Připravované investiční akce
1) Výstavba vodovodu a kanalizace
v Božci.
V říjnu požádala obec Státní zemědělský
investiční fond (SZIF) o dotaci ve výši cca
19 milionů korun včetně DPH na
předmětnou výstavbu. Bohužel začátkem
března letošního roku jsme obdrželi od
SZIF rozhodnutí o nepřidělení dotace
z důvodu
nedostatku
finančních
prostředků. Obec bude situaci řešit
odvoláním se proti výše uvedenému
rozhodnutí. O výsledku odvolacího řízení
budeme zejména občany Božce neprodleně
informovat.
2) Zateplení zdravotního střediska v
Krakovanech.
V prosinci požádala obec Fond rozvoje
měst a obcí Středočeského kraje (FROM) o
dotaci ve výši 1 640 000Kč včetně DPH na
předmětné stavební úpravy. Rozhodnutí o
výsledku řízení očekáváme v těchto dnech.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
neuvěřitelně dlouhá a velmi tuhá zima
pomalu končí. Jaro se začíná ujímat vlády
a s ním přichází i největší křesťanské
svátky, Velikonoce. U příležitosti těchto
svátků vychází již tradičně Noviny
Krakovan a Božce. Ve velikonočním
vydání našich novin vás chci v souladu
s vašimi dotazy seznámit s několika
aktuálními problémy obce.
A) Umístění dětí do mateřské školy
Od letošního roku se na mne i ředitelku
mateřské školy obrací maminky dětí
z Krakovan a okolních spádových obcí se
žádostí o umístění svých ratolestí do
našeho předškolního zařízení. Výchozí
situace je následující. Mateřská škola má
kapacitu 24 dětí. Další tři děti dochází do
MŠ na základě podané výjimky. 11-ti
žádostem o přijetí dětí do MŠ nebylo
možné z kapacitních důvodů vyhovět.
Obec uvedenou situaci řešila již v loňském
roce podáním žádosti o dotaci na
kompletní rekonstrukci MŠ včetně
vybudování
nástavby.
Vybudování
nástavby by umožnilo navýšit kapacitu MŠ
na 40 dětí a tím celou situaci dlouhodobě
vyřešit. Doposud jsme z Regionálního
operačního programu Středočeského kraje
nedostali rozhodnutí o přidělení či
nepřidělení dotace. Pokud dotaci získáme,
zahájíme rekonstrukci MŠ o prázdninách.
Pokud dotaci nezískáme,
zpracujeme
projekt na rozšíření prostoru stávající MŠ
prostřednictvím
stavebních
úprav
zdravotního střediska. Předmětné stavební
úpravy by se prováděly rovněž o
prázdninách. Zdravotní středisko by
pochopitelně zůstalo zachováno na
stávajícím místě v menších prostorách. Po
dobu rekonstrukce by se mateřská škola
přemístila do přízemí základní školy.

3) Druhá etapa opravy místních
komunikací
v Krakovanech
včetně
chodníků.
Vyhlášení
tohoto
dotačního
titulu
přesunulo Ministerstvo místního rozvoje
(MMR) na podzim letošního roku.
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a nepotřebné knihy. Ostatní knihy byly
z knihovny vystěhovány a došlo ke
kompletní
výměně
starých
regálů
napadených červotočem. Následně byla
knihovna vymalována a vybavena regály,
které jsme získali zdarma z knihovny
v Kutné Hoře. Poté byly knihy vráceny
zpět do knihovny a došlo k obnovení jejího
provozu. Srdečně vás zveme k návštěvě
obnovené knihovny a zařazení se mezi
pravidelné čtenáře.
E) Návštěva
z Krakovan
na
Slovensku
Ve dnech 2. až 4. července nás navštíví
opět po čtyřech letech výprava z partnerské
obce Krakovany na Slovensku ve ,,velkém
složení“. Naši přátelé nám vedle své
proslulé Borověnky představí na letním
parketu na hřišti i folklorní soubor.
Pamětníci ještě dodnes vzpomínají na
navázaní partnerských vztahů v roce 1984
a těší se na další setkání se svými přáteli
žijícími v těch druhých, ale dnes už i
našich Krakovanech. Věříme, že všichni
,,krakováci“ se v uvedeném termínu sejdou
ke společné zábavě.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
vám závěrem popřál příjemné prožití
velikonočních svátků a hodně sluníčka
během nastávajícího jara.

Z tohoto důvodu nebyla žádost doposud
podána.
4) Výstavba kanalizace v ulici k Božci.
Mezi investiční akce počítáme i výstavbu
kanalizace v ulici k Božci. Výstavbu
uvedené kanalizace umožní napojení
zejména domácnostem vpravo ve směru
jízdy na Božec. Výstavbu předmětné
kanalizace hodláme realizovat v létě
letošního roku. Výstavba kanalizace bude
financována z prostředků obce.
C) Dopady globální ekonomické
krize na život obce.
Dopady globální ekonomické krize jsou už
vidět přímo v naší obci. Od posledního
čtvrtletí loňského roku přichází postupně
na obecní úřad občané pobírající sociální
dávky. Uvedení občané žádají obec o
možnost odpracovat 35 hodin měsíčně při
čištění veřejných prostranství a drobné
údržbě obecních objektů. Pokud by shora
uvedené hodiny neodpracovali, byly by jim
v souladu se zákonem kráceny dávky
sociální podpory. Obec v tomto směru
vyhověla žádostem již
5-ti občanů.
Uvedení občané pracují bez nároku na
mzdu.
D) Obnova knihovny
Koncem února a začátkem března proběhla
obnova knihovny. Nejprve knihovnice
Světla Tahadlová vyřadila staré, poškozené

starosta obce
JOSEF POLÁK

Zprávy obecního zastupitelstva obce Krakovany
ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na
rok 2010. Příjmová a výdajová část rozpočtu
činí 6 358 800 Kč. Rozpočet byl projednán
v souladu se zákonem o obcích.

OU požádal o dotaci na zateplení zdravotního
střediska z Fondu rozvoje měst a obcí
středočeského kraje. Zdravotní středisko by tak
dostalo novou fasádu, nová okna, nové
vchodové dveře. Dále obec požádala o dotaci
na rekonstrukci Mateřské školy, včetně její
nástavby.Tato dotace je z Regionálního
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operačního programu středočeského kraje,
který je dotovaný Evropskou unií. Pokud bude
i tato dotace kladně vyřízena, přibude na
školce jedno patro, budou vybudovány nové
elektrické sítě a vytápění akumulačními kamny
bude nahrazeno plynem.Touto rekonstrukcí se
navýší kapacita školky na 40 dětí.

ZO stanovilo ceny za půjčování knih, včetně
využívání internetu na 50 Kč na čtenáře a
kalendářní rok.

ZO projednalo a schválilo dodatek ke smlouvě
o odvozu odpadu mezi obcí a SOP Přelouč.
Ceny na rok 2010 jsou pro dospělého občana
hlášeného k trvalému pobytu 480 Kč. Pro děti
a držitele ZTP 420 Kč a pro chalupáře 500 Kč
na rok a dům. Obec hradí svoz kontejnerů,
které máme u obchodů s potravinami, svoz
odpadu ze hřbitova a objemný odpad. Tento
objemný odpad je možné svážet v tomto
měsíci a to 10 a11 dubna do areálu u kynologů.

ZO projednalo smlouvu o poskytnutí
finančních prostředků k zajištění dopravní
obslužnosti obce autobusovou dopravou.Obec
na tuto službu přispívá 102645 Kč.

ZO schválilo pronájem prostor bývalého
skladu Lence Kuklové k provozu masáží.

ZO se seznámilo s připravovaným zájezdem
dětí ze školy do Popielowa v Polsku. Společně
s našimi dětmi se zájezdu zúčastní i děti ze
Šenova u Nového Jičína. Pobytový zájezd se
uskuteční na začátku prázdnin a je financován
z dotace EU. Dotace vykrývá veškeré náklady
včetně dopravy, s vyjímkou pobytu doprovodu
provádějicího dohled nad dětmi.

V letošním roce proběhnou dvoje volby. První
do poslanecké sněmovny parlamentu ČR. se
uskuteční o naší pouti 28 a 29 května.V říjnu
se bude volit do obecních zastupitelstev.
Občané z Božce budou volit ve zdravotním
středisku a občané z Krakovan v Základní
škole.

Tlučhořová

První poslové jara.
Chráněná bledule jarní,lidově koukořík se
objevuje brzy na jaře,ale o trošku později než
sněženka. Ve volné přírodě je vzácná, můžeme
ji najít na podmáčených místech mezi stromy
nebo na vlhkých lukách Má velký sněhobílý
zvonkový květ se žlutými skvrnkami. Ale
pozor, patří mezi jedovaté rostliny.Sněženka
podsněžník k nám byla přivezena ze

středomoří a postupně zplaněla. Rozkvétá jako
jedna z prvních jarních rostlin na okraji
listnatých lesů. Patří mezi ohrožené a částečně
chráněné rostliny. Bílé květy mají tři vnější
okvětní lístky a tři vnitřní. Je také
jedovatá.Obě tyto krásné rostlinky nám
připomínají,že po dlouhé vysilující zimě se
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příroda probouzí a přichází pro mnohé z nás

nejkrásnější roční období jaro..

Sněženka

Bledule

Tlučhořová

Poznávací výlet žáků základní školy do Polska
Ve spolupráci se Šenovem u Nového Jičína a
obcí Popielow byla získána dotace z fondů
Evropské unie na společný čtyřdenní pobyt
dětí v Polsku. Ubytování, strava a doprava
budou plně hrazeny z těchto získaných
prostředků. Z naší školy by se do tohoto

projektu zapojili žáci pátého ročníku,
popřípadě čtvrtého. Akce by se měla
uskutečnit počátkem července. V dubnu se
v Krakovanech uskuteční jednání zástupců
z Polska, Moravy a Krakovan za účelem
organizačního zajištění tohoto pobytu.

Jitka Holíková

Oslavy založení hasičského sboru v Krakovanech
V letošním roce uplyne 125 let od založení
hasičského sboru v Krakovanech.

delší vzdálenosti a tím pomoct hasit požáry
i v jiných vesnicích či požárech v lese.
V současné
době
je
samozřejmě
vybavenost hasičských sborů modernější,
rychlejší a tím také úspěšnější při zásazích
hasičských
sborů.

V době , kdy byl hasičský sbor založen,
bylo nutností, aby v každé obci byl
hasičský sbor. V této době sbor vlastnil
pouze ruční hasičskou stříkačku, kterou
obsluhovali čtyři muži. Touto technikou
bylo možno čerpat vodu ze studně, která
byla u každého domu a bylo tak možné
zabránit rozšíření ohně na ostatní obytné
domy, chlévy a stodoly.
V současné době vlastní hasičská sbor
v Krakovanech
motorovou
hasičskou
stříkačku, se kterou je možné přejíždět i na
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Hasičský
sbor
v Krakovanech
má
v současné době jedno
devítičlenné
mužstvo dobrovolných hasičů a 15
aktivních členů.

konat v září tohoto roku. Součástí oslav
bude okrsková soutěž hasičských sborů
z okolních vesnic. Tímto Vás všechny
srdečně zveme.

Oslavy 125 let založení dobrovolného
hasičského sboru v Krakovanech se bude
Zdeněk Neruda st.
OBECNÍ PYTLÍKY , NEBO VLASTNÍ IGELIŤÁK?
Když na začátku března začal pomalu
odtávat sníh, v tu chvíli se objevilo po obci
spousta psích hovínek. Ono je to
jednoduchý, když se vám pes vydělá tak to
nohou zahrabat do sněhu a je uklízeno.
Jednalo se především o středovou část
kolem kina, obchodů, ale ono všude.

Po letošní dlouhé a krušné zimě se
nám vyskytl problém, který by stejně
časem vyplaval na povrch. Ta zima to jen
urychlila.
Jedná se o, no ono se vlastně jedná o
h……..
U nás v Krakovanech , ale i v Božci, máme
skoro v každém domě psa. Někdo poctivě,
někdo méně poctivě platí místní poplatek
ze psa, který je stanovený obecní
vyhláškou. Poplatek touto vyhláškou je
stanoven na 40,-Kč za jednoho psa od věku
4 měsíců. Je to částka zanedbatelná,ale
najdou se tací, kteří myslí, že je to
zbytečnost.Moje ségra má psa –spíš
pidipsa v Kolíně a platí za toho obra 200,Kč za rok, protože má vlastní domek. Kdo
má psa v paneláku, už ho to stojí 500,-Kč a
každý druhý pes vás vyjde na 750,-Kč. No
ale
k věci.

Kecala bych , kdybych vám tvrdila, že po
psovi v lese uklízím, ale když vím, že jdu
do obce, tak ten igeliťák do kapsy strčím.
Měla by být samozřejmost , že po svém
psovi uklidíme.Ono není nic milého, když
se vám cizí tele vy…. před váš barák a na
váš chodník, když jste načinčaní a běžíte
na autobus, nebo třeba jen na poštu či na
nákup a pak po střetnutí s psím hovínkem
nevíte, kam by jste ty boty otřela. Už
slyším, že ať dá obec na veřejné
prostranství stojany s pytlíky a odpaďáky
na psí hovínka, ale rozumně uvažující se
dovtípí, jak by to dopadlo. Fajn, dali by se
stojany, děti by ze srandy roztahaly pytlíky
po návsi a obec by byla nucena zvednout
ty naše poplatky za psa z těch 40,-Kč na
200,-Kč. A to by se nám určitě nelíbilo.
Vezměte si to,když máte doma dva
chlupáče, stálo by vás to tiskara.
Obec ročně vybere na poplatcích ze psů 9
500,-Kč, což znamená, že tu máme cca
250psů. Ale je jich natuty víc, protože ne
všichni platíme, tolik, kolik máme. Někdo
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těch psů má třeba víc jak 10a to pak by ho
to vyšlo na 7 700,-Kč. Obec by v tu ránu
vybrala za těch 250 psů nějakých 50 000,Kč, když by měl každý jednoho rafana. Ale
mohly by být stojany s pytlíky.

v klidu a v pohodě a nebo mít stojany bez
pytlíků, známe ty děti, a platit velké
peníze.
Tak co? Já bych brala ty igeliťáky, ty
peníze mám opravdu kam dávat.

Tak to snad stojí za to , mít v té kapse
igeliťák a to nešťastné nadělení zlikvidovat
Douděrová
SBĚR OBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Obec připravila pro občany Krakovan a
Božce a pro naše chalupáře sběr
objemného a nebezpečného odpadu. Sběr
proběhne 10.a 11. dubna 2010. Místo sběru
bude opět v Božci v areálu bývalého JZD.
V sobotu bude možno vozit odpad od 8.00
do 11.00 hod. a odpoledne od 13..00 do
16.00 hod. v neděli od 8.00 do 12.00 hod.

Odpad nebude brán v množství, které
neodpovídá produkci. To znamená,
například minulý rok nám občané vyváželi
celé valníky oken a pneumatik.
Okna by měla být vytlučen, sklo by se
mělo dávat zvlášť. Pneumatiky budou
brány v omezeném množství. Z nákladních
automobilů,traktorů a autobusů nebudou
brány vůbec.

Žádáme touto cestou občany, aby
odpad byl v bednách, pytlích , nebo jinak
ucelen, pokud se bude jednat o menší věci,
jako
třeba
oblečení.

Zbavit se můžete starého nábytku,
umyvadel, van, sporáků, kamen, koberců,
linolea, hadry, madrace, radia , sekačky a
další podobný verk. Z nebezpečného
odpadu to jsou barvy, laky, ředidla,
autobaterie, lednice, mrazáky, televize,
léky, PC, zářivky.

Prosíme Vás , aby jste dbali pokynů
pracovníků obce, kteří budou u sběru
asistovat.
Douděrová
VOLBY DO PARLAMENTU ČR A MÍSTNÍCH ZASTUPITELSTEV
Letošní rok 2010 je rok extra volební.
Čekají nás dvoje volby a to v květnu do
Parlamentu ČR a na podzim do místních
zastupitelstev.

V naší obci budou opět dva volební okrsky
a to volební okrsek č.1 pro obyvatelé
Krakovan, kteří budou volit svoje koně
v místní základní škole. Okrsek č.2 pro
občany Božce, bude již tradičně v čekárně
zdravotního střediska v Krakovanech. .

Volby do Parlamentu ČR proběhnou 28.5 a
29.5.2010 a to na krakovanskou pouť.
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Pokud se vám nelíbí, co se v naší zemi
děje, přijďte a zkusme pro to udělat,
alespoň to,že budeme volit.

místnosti pro okrsky budou stejné, jako
nyní na jaře. A platí to samé, jako pro
parlament, nelíbí –li se nám něco, pojďme
volit.

Termín na podzimní volby do
zastupitelstev obcí zatím není dán. Volební

EVIDENCE

OBYVATEL

Stalo se jíž tradicí, že v novinách uvádíme
něco málo z evidence obyvatel, tak
nebudou tyto noviny výjimkou.
dvě

Vánočním čísle, nebyly uvedeny děti, které
nebyly na vítání občánků a tak snad
nebude vadit, že uvedu i mrňata z konce
roku, čili se nám narodily v roce 2009 a to:

Od nového toku se nám narodila
nová miminka, ale v posledním

Ema Kulhavá - Krakovany 244
Adriana Horáčková _ Krakovany 129
Kristýna Bělohoubková - Krakovany 14
Kateřina Kopencová -Krakovany 278
Helena Tichá ‐ Krakovany 280

No uvidíme, jestli tuhle řadu holčiček
protrhne narození hošíka. Necháme se
překvapit. Říká se, že když se rodí samé
holky, nebude válka. Ale kdo bude hrát
fotbal?

Nově přihlášeny k trvalému pobytu od
ledna byly prozatím dvě ženy a to obě do
Božce.
Suma a sumárum k15.3.2010 je nás
celkem 786. Z toho 403 mužů a 383 žen.

Tento rok nám zatím nikdo nezemřel, tak
ať nám to vydrží.

Veselé velikonoce přeje zastupitelstvo obce
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