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vydává OÚ Krakovany

cena 5 Kč

Zprávy a informace z Obecního
úřadu v Krakovanech

Hej, mistře
Hudba patří neodmyslitelně ke dnům i
večerům vánočních svátků, kdy si mnohdy
nevlídné zimní období krátkých dnů a brzkých
nocí odedávna lidé zpříjemňovali zpěvem.
Vánoční hudba navíc pomáhá i nám posilovat
plamínky naděje na příchod Spasitele. Všechno
ale začíná již v předvánočním období,
v adventu. To jsou vlastně čtyři týdny příprav,
které začínají nedělí nejbližší 30. listopadu.
Náladu očekávání vystihují i úvodní zpěvy mše
svaté, kterým se říká roráty.
„Rosu dejte nebesa shůry a oblakové sešlete
Spravedlivého. Otevři se země a vydej Spasitele.“
Pak už následovaly nejrůznější vánoční
písně – koledy. Za všechny, a určitě jich znáte
hodně, snad stačí vyslovit jméno Jakub Jan
Ryba a bude vám jasné, co následuje. Jeho česká
mše vánoční „Hej, mistře“ ho proslavila doma i
za hranicemi. Pokud ji máte doma nahranou,

Vážení spoluobčané,
v dnešních zprávách a informacích Vás seznámím
s děním v obci od vydání posvícenského čísla Novin
Krakovan a Božce
1) Plynofikace obce
Dnešní seznámení se stavem příprav
plynofikace obce bezprostředně navazuje na
informace, které vám byly poskytnuty v minulých
číslech Novin Krakovan a Božce. Smlouvu o
stavebním spořením uzavřelo 161 domácností.
Dalších 41 domácností složilo částku 8 000 Kč na
účet obce bez uzavření stavebního spoření, protože
nesplňovalo zákonné podmínky pro uzavření výše
uvedené smlouvy. Peníze z těchto domácností
budou rovnoměrně složeny na účty občanů, kteří
mají uzavřenou smlouvu o stavebním spoření.
Shrnuto a podtrženo. Od 202 domácností bylo
vybráno celkem 1 628 000 Kč. V současné době
jsou tyto prostředky převáděny z termínovaného
účtu obce na účet Stavební spořitelny Raiffeisen.
Díky shora uvedenému převodu získá obec na konci
letošního roku z těchto prostředků 3% úrok a
poměrnou část státního příspěvku na stavební
spoření. V lednu příštího roku složí obec na účet
stavební spořitelny další tentokrát již vlastní
prostředky. Po vložení vlastních finančních
prostředků obce bude na účtech 161 domácností,
které uzavřely stavební spoření naspořeno 50%
cílové částky
(16 000 Kč na účtu každé
domácnosti). Uvedený stav umožní obci získat od
stavební spořitelny „nejvyšší bonus“, na základě
kterého získá k 1.7.2001 úvěr s 6% úročením.
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Splácení úvěru bude rozloženo do devíti let. Na
stavbu je vydané platné územní rozhodnutí a
v současné
době
jsou
v kolínské
části
mikroregionu Týnecko dokončovány projektové
práce. Ihned po jejich dokončení mikroregion
požádá o vydání stavebního povolení. Z výše
uvedeného vyplývá, že již v příštím roce budou
zahájeny přípravné práce. Zhotovitel bude vybrán
ve výběrovém řízení, které „vypíše“ Východočeská
plynárenská a. s. Hradec Králové. Vlastní práce
v obci by měly proběhnout v roce 2001. Celá
stavba včetně domovních přípojek by měla být
kolaudována v září 2001. Stavba v celém
mikroregionu si vyžádá náklady ve výši 70 milionu
Kč. Na těchto celkových nákladech se bude
Východočeská plynárenská a. s. podílet částkou 20
mil. Kč. Částkou 29 mil. Kč se budou na stavbě
podílet obce mikroreginu Týnecko za pomocí
úvěru od stavební spořitelny. Zbývajících 21 mil.
Kč by měl mikroregion získat ze státního fondu
životního prostředí. O získání této dotace se bude
rozhodovat v nejbližších dnech a zatím vše vypadá
velmi příznivě. Jedině nepravděpodobné nezískání
této dotace by mohlo ohrozit realizaci stavby
v uvedených termínech. Věřme, že všechno dobře
dopadne a v našich domácnostech se bude od
října 2001 topit zemním plynem.

zaposlouchejte se do ní. Uslyšíte, jak velebné tóny
varhan se střídají s veselými a jásavými hlasy
zpěváků.
„Hej, mistře! Vstaň bystře! Vyhlédni na jasnost
nebes, na švarnost! Krásu uhlídáš v tento nový čas. Hvězdy
jsou dnes krásnější obloha jest jasnější, měsíc krásně plápolá,
svítí jím sad, stodola. Denice již vychází, z hájů volá zvěř.“
Vždycky, když jsem zaslechl první tóny, tak
se mi zazdálo, že i světci na oltáři, jindy vážní lidé,
se začali usmívat a pokyvovat hlavou. A už je slyšet
dál …
„Nununu! Proč mi nedáš v spaní pokoje? Proč mne
lekáš? Řekni, copak je? Celý den jsem v práci byl, v potu
tváře lopotil. A teď, když mám odpočinout, ty mně nedáš
spáti. Řekni, řekni, copak přece má to znamenati?“
Poznáváte se, stejné jako doma, když se
probouzíte. Bručíte stejně jako ta basa. Jenže pak se
docela proberete a zcela jako pastýřové dostanete
lepší náladu, která vám vydrží až do konce svátků a
můžete si zazpívat společně s jedním s pastýřů:
„Všechny všude svoláme, na cestu se vydáme,
k Betlému hned půjdeme, Boha slavit budeme.“
Pokud budete v kostele a bude se právě u
vás zpívat tato, vám již známá mše, všimněte si
kolem
stojících lidí. Uvidíte, jak soustředěně
poslouchají tuto krásnou hudbu. Jsem přesvědčený
o tom, že jen ty nejslavnější opery světa byly hrány a
poslouchány se stejným nadšením, jako tato česká
vánoční mše.
Připravil M.Čábelka ml.

2) Výstavba kurtu
Začátkem října byla na starém fotbalovém
hřišti prakticky dokončena výstavba víceúčelového
betonového kurtu s povrchem SUPRADUR.
Bohužel převzetí kurtu a jeho následného uvedení
do provozu brání dvě překážky. První překážku
tvoří určité nerovnosti na několika místech kurtu,
které zapříčiňují po dešti tvoření louží
v inkriminovaných místech. Tato překážka je již
prakticky odstraněna, protože firma SUPRADUR
přistoupila po nátlaku obce na snížení ceny o 20%
a souhlasila s prodloužením záruky na pět let.
Druhou a vážnější překážku tvoří nezatmelení
dilatačních spár na kurtu před zimním obdobím.
Nezatmelení spár by mohlo způsobit v zimním
období poškození kurtu spočívajícím v popraskání
jeho betonového povrchu. Vzhledem k této vážné
skutečnosti rozhodlo obecní zastupitelstvo stavbu
převzít až po jejím úplném dokončení na jaře
příštího roku. Dále obecní zastupitelstvo rozhodlo
pozastavit až do převzetí stavby úhradu díla.
Podotýkám, že firmě SUPRADUR byla doposud
uhrazena pouze záloha ve výši 10% celkové ceny,
Noviny Krakovan a Božce

Dne 19.12.1999 od 14.30 hod. bude v kostele Stětí
sv. Jana Křtitele v Týnci nad Labem zazpívána
kolínskou filharmonií česká mše vánoční „Hej,
mistře“ od Jakuba Jana Ryby. Všichni jste
srdečně zváni.
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což prezentuje cca 30 000 Kč. Co říci závěrem.
Celá obci nezaviněná situace mě velmi mrzí a je
celkem přesným odrazem součastných poměrů
v naší zemi. Nejvíce mě mrzí, že nezodpovědné
jednání stavební firmy připravilo děti a mládež
v zimním období o tolik potřebné sportoviště.
Touto cestou se všem dětem omlouvám.

7 m betonových žlatovek. Místní komunikace pod
křižovatkou (od domu L. Tlučhoře) se silnicí II.
třídy bude kanalizační potrubí osazeno další
dešťovou vpustí pro odvedení povrchových vod
z této
komunikace.
Zhotovení této stavby
přinese
dva
efekty.
V letním období dojde
k odstranění nepříjemné
hygienické
závady
a
v zimním
období
se
zamezí tvoření náledí,
které by mohlo způsobit
vážnou dopravní nehodu.
Realizaci
stavby
v letošním roce by mohly
zabránit pouze velmi
nepříznivé
klimatické
podmínky.

3) Výstavba technické infrastruktury na
stavebních pozemcích
Od října probíhá výstavba technické
infrastruktury na stavebních pozemcích za domem
pana Josefa Šindeláře směrem k Božci. Byla
provedena skrývka ornice a rovněž kanalizace je
již dokončena. Dále je dokončena spodní vrstva
místní komunikace (bez hlavní
vrstvy) a rovněž
budou
vybudovány
elektrické
přípojky
k jednotlivým parcelám. Prodej stavebních parcel
zprostředkovává realitní kancelář z Pardubic.
Případní zájemci o stavební parcely z Krakovan a
Božce se stále ještě mohou přihlásit přímo na
úřadě. Obec má v této lokalitě 17 parcel o výměře
1 000 m2. Zainvestované parcely budou prodávány
v ceně 150 Kč za 1 m2. Výstavbu infrastruktury se
podařilo realizovat pouze díky získání stání dotace
ve výši 850 000 Kč.

5) Odvedení trénové vody z ulice pod hřištěm
Stavební komise po provedeném místním
šetření vypracovala návrh na odvedení
povrchových a trénových vod z ulice pod hřištěm
do otevřeného příkopu pod domem Stanislava
Kolínského. Návrh sleduje dva cíle. Prvním je
odvedení dešťové vody z otevřeného příkopu
vedeného podél nového fotbalového hřiště
zaústěného na polní cestu u domu pana Pecky.
Technické řešení je následující. Před výše
uvedenou polní cestou bude zhotovena
sedimentační šachta s česlem nebo kanalizační
mříží k zachycení mechanických nečistot. Z této
sedimentační šachty bude povrchová voda
odvedena propustkem na druhou stranu
nezpevněné polní cesty. Z tohoto místa bude
povrchová voda odváděna potrubím z tvrzeného
plastu o průměru 300 mm až k navrhované šachtě
dislokované naproti hospodářskému objektu pana
Haláčka. Do této šachty bude sveden (zaústěn)
hlavní trén o průměru 100 mm odvádějící vodu
z pozemku pana Haláčka a pana Bureše, čímž se
naplní druhý cíl navrhovaného řešení. Z uvedené
šachty bude povrchová a trénová voda odváděna
potrubím o průměru 300 mm. Potrubí kopírující
v celé svojí délce místní komunikaci předmětné
ulice bude zaústěno do otevřeného příkopu pod
domem pana Kolínského. Před stavbou musí být
provedeno zaměření terénu vzhledem k hloubce
uložení potrubí, která bude bezprostředně
provázána s hloubkou silničního příkopu. Trénová
voda z prostoru hospodářského objektu pana
Haláčka bude do kanalizačního potrubí na druhé

4) Výstavba kanalizace od domu č.p. 235
v Krakovanech
Z důvodů vyvěrání trénové vody na silnici
II. třídy č. 327 schválilo OZ výstavbu kanalizace
od domu č.p. 235 (Jaroslav Drábek) směrem
k Týnci nad Labem v délce 83 m. Obecní
zastupitelstvo stavbu kanalizace schválilo za
podmínky, že celkové náklady nepřekročí 150 000
Kč a dotace od okresního úřadu budou činit
minimálně 50% celkových nákladů. Obě
podmínky se podařilo splnit. Dotace od okresního
úřadu ve výši 75 000 Kč je již na účtu obce a firma
Václava Štrincla provede akci za cca. 147 000 Kč
včetně DPH. Jmenovaná firma zvítězila ve
výběrovém řízení. Technické provedení bude
následující. V místě vyvěrání trénové vody bude
zhotovena kanalizační jímka, která bude vedle
jímání ténové vody sloužit i k zachytávání dešťové
vody z prostoru křižovatky u samoobsluhy. Z této
kanalizační jímky bude voda odváděna
kanalizačním potrubím z tvrzeného PVC do
otevřeného příkopu pod domem paní Šafříkové.
Kanalizační potrubí o průměru 250 mm bude
dlouhé 83 m. V místě vyústění kanalizace bude
zhotoveno betonové čelo a pro plynulý odtok
bude ve stávajícím silničním příkopu položeno
Noviny Krakovan a Božce
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straně zpevněné místní komunikace odvedena
podvrtem. Akce se bude odvíjet od ekonomických
možností obce. Nesmíme zapomínat, že v roce
2001 nás čeká plynofikace obce.

jednotlivých variant řešení. Jedná se o dvě
varianty. První bude posuzovat možnost
zásobování obce pitnou vodou z Týnce n/L a
druhá bude posuzovat možnost zásobování pitnou
vodou z Labských Chrčic. Studie bude rovněž
sloužit jako podklad pro další investiční přípravu
výstavby vodovodu pro obec Krakovany včetně
Božce. Studie bude zhotovena do 30.3.2000 a její
cena bude činit 19 440 Kč bez DPH. Obecní
zastupitelstvo chce pro své nástupce připravit ještě
v tomto volebním období stavbu vodovodu
projektově včetně vydání územního rozhodnutí.
V tomto
volebním
období
pochopitelně
nepřichází stavba vodovodu v úvahu, protože
prioritou je plynofikace obce.

6) Oprava a vyčištění místní komunikace
v Božci
Na konci prázdnin byla provedena oprava
výtluků v horní části místní komunikace v Božci.
Během října a listopadu byl na shora uvedené
komunikaci opakovaně proveden důkladný úklid.
V rámci tohoto úklidu byly důkladně vyčištěny
krajnice místní komunikace. Rovněž došlo
k odstranění štěrku z povrchu komunikace.
Uvedené opatření by mělo výrazně snížit prašnost
na předmětné komunikaci.

9) Odpadové hospodářství
Komise životního prostředí provedla
kontrolu dodržování závazné vyhlášky č. 2/98 o
nakládání komunálním odpadem. Během kontroly
bylo zjištěno, že cca 42% domácností nemá
zakoupené známky na popelnic. Obecní
zastupitelstvo na doporučení komise životního
prostředí rozhodlo zaslat dopisy do všech
domácností, které nemají k dnešnímu dni
zakoupené známky na popelnice. V shora
uvedených dopisech budou zainteresováni občané
požádáni, aby písemně vysvětlili a doložili jakým
způsobem nakládají s komunálním odpadem ze
svých domácností. Dále obecní zastupitelstvo
rozhodlo uveřejnit dopis stejného znění
s uvedením zákonných sankcí v tomto čísle Novin
Krakovan a Božce. Jsem přesvědčen, že tento
problém právem kritizovaný na veřejných
schůzích obecního zastupitelstva se týká všech
občanů, kterým není lhostejné jak vypadá obec
v níž žijí. Cílem této kontroly není vybírání pokut
a šikanování občanů. Cílem je zlepšení vzhledu
obce a jejího okolí včetně odstranění „divokých
skládek“. Závěrem chci apelovat na všechny
občany, kteří mají svoji obec rádi, aby nám byli
v tomto směru nápomocni.

7) Výstavba garáží
Obecní zastupitelstvo schválilo záměr
výstavby garáží na části parcely č.176/12 v k. ú.
Krakovany. Jedná se o pozemek u bytových domů
č.p. 218 a 219 v bývalém obecním sadě. Výstavba
garáží musí být v souladu s předprojektovou studií
zpracovatelky územního plánu ing. arch. Tiché.
Garáže musí být postaveny zděné a v žádném
případě se nesmí jednat o provizorní stavby.
Žádosti o stavebním povolení musí být doloženy
projektovou dokumentací a jejich stavbu povoluje
Stavební úřad v Týnci nad Labem. Žadatelem o
stavbu garáží
bude
výše
uvedený
pozemek
prodáván
v ceně 20 Kč
za 1m2 včetně
nájezdu. Shora
uvedený
pozemek na
stavbu garáží
je rezervován
pro
občany
bytových
domů č.p. 218 a 219.

10) Zalesnění parcely č. 97/1 v k. ú. Božec
V loňském roce byla provedena první
etapa rekultivace parcely č. 97/1 v k. ú. Božec.
První etapa rekultivace spočívala ve vykácení a
vymýcení převážně plevelnatého porostu. V druhé
části první etapy byl terén bývalé pískovny
srovnán těžkou mechanizací a pokryt zeminou.
Letos byla provedena druhá etapa rekultivace
parcely č. 97/1 spočívajícím v jejím zalesněním.
Devadesát procent pozemku bylo zalesněno

8) Studie zásobování obce pitnou vodou
Obecní zastupitelstvo na svém jednání dne
24.11.1999 projednalo a schválilo uzavření
smlouvy o dílo se společností MULTIAQUA
Hradec
Králové
na
zpracování
technickoekonomické studie. Studie bude řešit
koncepci zásobování obce pitnou vodou včetně
rozvahy investičních a provozních nákladů
Noviny Krakovan a Božce
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červeným dubem. Přes velmi suché počasí se
zejména sazenice borovice dobře ujaly i když na
jaře budeme muset pochopitelně dosazovat. Bez
obav však můžeme konstatovat, že pokud sadbu
nezničí lidé, dočkají se naši potomci krásného lesa
na místě, které ještě před dvěma roky hyzdilo
svým vzhledem okolní krajinu.

K návrhu územního plánu obce včetně výše
uvedených bodů mohou občané vznést své
návrhy, připomínky nebo návrhy do 29.12.1999.
Zdůrazňuji, že výše uvedené návrhy obsažené
v souborném stanovisku obce umožní v případě
zájmu a potřeby provést jejich realizaci. V žádném
případě však obec k jejich provedení nenutí.

11) Aktualizace územního plánu obce
V roce 1991 vypracoval ing. arch. Šibrava
návrh územního plánu obce. Dne 1.7.1998 nabyl
účinnosti nový stavební zákon č.83/98 Sb. Podle
výše uvedeného zákona se územně plánovací
dokumentace rozpracovaná ke dni jeho účinnosti
podle něj upraví, projedná a schválí.
S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem byl
původní návrh územního plánu obce přepracován
ing. arch. Tichou. Po provedení úprav
požadovaných zákonem byl zpracován návrh
souborného stanoviska, které je pokynem pro
dokončení územního plánu. Souhrnné stanovisko
bylo po projednání v obecním zastupitelstvu
zveřejněno na úřední desce obce a obsahuje
veškeré změny oproti původnímu návrhu
územního návrhu obce. Nejdůležitější změny
oproti původnímu návrhu územního plánu lze
shrnout do několika bodů:
a) stávající vodní nádrž umístěnou na parcele
č. 890/10 v k.ú. Krakovany (pod domem pana
Trojana) rozšířit o parcelu č.890/1 a změnit na
rybník

12) Převod hřiště
Obecní zastupitelstvo na svém jednání dne
24.11.1999 projednalo problematiku spojenou
s žádostí obce o bezúplatný převod nového
fotbalového hřiště ze státu na obec. Při posledním
jednání o výše uvedeném převodu informovala
vedoucí Finančního referátu Okresního úřadu
v Kolíně obec, že převod se bude moci uskutečnit

pouze
v případě
úhrady
prostředků,
které
stát vynaložil
na výstavbu
hřiště v rámci akce Z.
Vzhledem k tomuto stanovisku rozhodlo obecní
zastupitelstvo požádat majetkoprávní oddělení
okresního úřadu o přesné vyčíslení státem
vynaložených prostředků. Od výše vyčíslené
částky se bude odvíjet další stanovisko obce. Staré
fotbalové hřiště, kabiny a tribunu na novém hřišti
již obec do svého vlastnictví bezúplatně získala.

b) v k.ú.
Božec,
východně
od
obce
v neurbanizovaném
území
podmínky
umožňující
těžbu
štěrkopísku
mimo
meliorizované pozemky
c) vytvořit zónu obchodu a služeb zahrnující
parcely č.342, 549/1, 477/1 a stavební parcely
č.222, 223 a 224 v k.ú. Krakovany (jedná se o
tzv. pozemky „Na pískách“ naproti bývalé
řepné skládce pod „sušárnou“)
d) upřesnit hranice a podmínky využití
jednotlivých zón zastavitelného území obce
e) vyhodnotit po ekonomické stránce možnosti
napojení obce na zdroje pitné vody (vodovod
Týnec nad Labem a vodovod Labské Chrčice)
a nejekonomičtější řešení převzít do návrhu
územního plánu obce
f) převzít do návrhu územního plánu generel
plynofikace
g) převzít do návrhu územního plánu
zpracovanou studii zástavby severní části
Krakovan.
Noviny Krakovan a Božce

13) Zdravotní středisko
Obecní zastupitelstvo na svém jednání dne
19.10.1999 projednalo problematiku spojenou
s ukončením provozu rehabilitace ve zdravotním
středisku. Obecní zastupitelstvo rozhodlo pověřit
starostu jednáním s vedením nemocnice v Kolíně
a s vedením VZP Kolín ohledně obnovení
provozu rehabilitace ve zdravotním středisku
v Krakovanech včetně personálního obsazení.
Výše uvedená jednání přinesla pozitivní výsledky.
Od ledna příštího roku by měl být provoz
rehabilitace opět obnoven. Pravděpodobně se
bude opět jednat o detašované pracoviště
nemocnice. O personálním obsazení střediska by
měl rozhodnout nový primář ortopedického
oddělení kolínské nemocnice. V případě, že by se
tento záměr pro nedostatečný počet lékařů na
ortopedickém oddělení kolínské nemocnice
nepodařilo realizovat, je VZP připravena dle slov
5

svého ředitele hradit úkony spojené s provozem
rehabilitace v Krakovanech soukromému lékaři.
Nezbývá než věřit, že se ze strany nemocnice a
VZP nejednalo o plané sliby.

agenda obce včetně účetnictví. Starý počítač bude
převeden do ZŠ.
17) Obec a Internet
V listopadu byla umístěna informační
stránka obce na Internetu v rámci prostoru
vyhrazeného svazu měst a obcí. V příštím roce
umožní nová výpočetní technika připojení
obecního úřadu na Internet včetně zavedení
elektronické pošty.

14) Dopravní obslužnost obce v roce 2000
Dopravní obslužnost obce autobusovou
dopravou bude v roce 2000 zajištěna v rámci
okresu Kolín stejně jako v letech předchozích tzv.
solidárním způsobem. V praxi to znamená, že
všechny obce a města na okrese Kolín přispívají

18) Pronájem obecních rybníků
Na svém jednání ze dne 7.9.1999 obecní
zastupitelstvo rozhodlo prodloužit nájemní
smlouvu s místním rybářským spolkem na dobu
neurčitou. Nájemní smlouva se vztahuje na dva
obecní rybníky v dolní části obce (pod domem
pana Trojana a u silnice na Bělušice). Vedle úhrady
nájmu ukládá smlouva rybářskému spolku
provádět celoročně úpravu a údržbu rybníků.
19) Mikulášská nadílka
V pátek
26.11.1999
se
konala
v pohostinství „U Rohlíčků“ tradiční mikulášská
nadílka pro děti ze ZŠ a MŠ Krakovany.
Organizačně pořádání nadílky zajistil obecní úřad
ve spolupráci s vedením ZŠ a MŠ. Program
nadílky byl jako již tradičně zajištěn panem
Votroubkem, který byl doprovázen Mikulášem,
andělem a čerty. Všechny děti obdržely díky
sponzorům hodnotné balíčky plné laskomin.
Nadílka byla rovněž hojně navštívena rodiči,
prarodiči a dalšími rodinnými příslušníky dětí. A
právě rozzářené oči dětí byly tou největší
odměnou pro všechny organizátory a sponzory
mikulášské nadílky.

dopravcům na zajištění dopravní obslužnosti
částku 130 Kč na obyvatele a rok. V případě naší
obce se jedná ročně o částku ve výši téměř
104 000 Kč. Dopravci za těchto podmínek naopak
garantují obcím zachování stávajících jízdních řádů
a regulovaného jízdného. Výše uvedený systém se
sice nikomu příliš nelíbí, ale rozumné alternativní
řešení stále chybí.
15) Výběrové řízení na odbornou referentku
Obecního úřadu v Krakovanech
V červenci proběhlo výběrové řízení na
odbornou referentku obecního úřadu. Výběrová
komise byla složena výhradně z pracovníků
Finančního referátu Okresního úřadu v Kolíně a
posuzovala tři uchazečky přihlášené do konkurzu.
Výběrové řízení vyhrála paní Slámová, kterou
komise doporučila
k přijetí do pracovního
poměru. Jmenovaná se od 1.10.1999 zaškoluje na
obecním úřadu a k 1.1.2000 převezme funkci od
paní Čábelové.

20) Vánoční strom
Stejně jako v loňském roce dojde okolo
sv. Mikuláše k vyzdobení vánočního stromu
v parku před obecním úřadem. Vánoční strom
bude osvícen ozdobnými žárovkami a o další
výzdobu se postarají děti ze školy. Všichni
doufáme, že nám pomůže navodit pravou vánoční
atmosféru klidu, pokoje a štěstí.

16) Vybavení obecního úřadu výpočetní
technikou
Obecní zastupitelstvo schválilo nákup
moderního výkonného počítače pro obecní úřad
včetně nového programového vybavení. Počítač
byl zakoupen začátkem listopadu a v blízké
budoucnosti by se na něm měla dělat veškerá

Noviny Krakovan a Božce

21) Přehled státních dotací získaných
v letošním roce
V tomto čísle novin jste byli, stejně jako
v číslech minulých, informováni o investičních a
neinvestičních aktivitách obce v tomto roce. Výše
uvedené aktivity by obec jenom velmi těžko mohla
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realizovat bez dotací od státu. V letošním roce se
obci podařilo získat následující státní dotace:

75 000 Kč na odvedení spodních vod
vyvěrajících na silnici II.třídy u domu pana
J. Drábka
25 000 Kč na ošetření a přemístění psů
z domu č.p.204 v Krakovanech do útulků
Z výše uvedeného vyplývá, že obec získala
v letošním roce dotace v celkové výši 1 314 600
Kč. Do konce letošního roku by měla obec získat
přislíbenou dotaci na úhradu zpracování územního
plánu ve výši 50 000 Kč. Celková výše státních
dotací získaných v tomto roce převyšuje 1/3
rozpočtu obce schváleného na letošní rok, což
rozhodně není špatné.
Vážení spoluobčané, na závěr dnešních
„zpráv a informací“ mně připadla jedna milá
povinnost. Jménem svým i obecního zastupitelstva
chci poděkovat paní Čábelové za její dlouholetou
a spolehlivou práci pro obec u příležitosti jejího
odchodu do důchodu. Do následujících let ji přeji
jménem nás všech hlavně hodně zdraví a rodinné
pohody.
J.Polák
starosta obce

850 000 Kč na vybudování infrastruktury na
stavebních pozemcích za domem pana
J.Šindeláře
145 000 Kč na úhradu 2/3 úroku z úvěru na
vybudování kanalizace v horní části obce
130 000 Kč na opravu elektroinstalace v MŠ
včetně výměny akumulačních kamen
89 600 Kč na zalesnění parcely č.97/1
k.ú. Božec (pozemek bývalé pískovny)

Dopis občanům

osoby vystavují následujícím sankcím:
a) do výše 10 000 Kč (podle § 39 odst. 5 písm. b)
zákona číslo 125/1997 Sb., o odpadech)
b) do výše 1 000 Kč v blokovém řízení ( podle
§ 13 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
v platném znění)
Věříme, že ve Vašem vlastním zájmu nebude
blokovat práci obecního úřadu a vyhovíte
podmínkám a požadavkům dle znění „Zákona o
odpadech.“

Na svém jednání dne 24.11.1999 OZ
rozhodlo zveřejnit v tomto čísle níže uvedený
dopis, který byl zaslán všem domácnostem, které
nemají zakoupené známky na popelnice.
Vážená paní, Vážený pane,
vzhledem k tomu, že nemáte zakoupenou
známku na svoz tuhého komunálního odpadu,
máte povinnost v souladu se zněním „Zákona o
odpadech“ sdělit OÚ v Krakovanech skutečnost,
jak je ve Vaší rodině nakládáno s odpady. Závazné
písemné prohlášení budiž dodáno na OÚ
Krakovany nejpozději do 31.1.2000.
V případě,
že
vysvětlení
bude
neuspokojivé, zahájí úřad ve spolupráci s referátem
životního prostředí Okresního úřadu v Kolíně
řízení s hrozbou případných finačních postihů.
Upozorňujeme, že nezapojením se do obcí
stanoveného sběru komunálního odpadu se
dopouštíte porušení obecně závazné vyhlášky
č. 2/98 o nakládání s komunálním odpadem na
správním území obce Krakovany, a tím se fyzické
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V Krakovanech dne 25.11.1999
Předseda komise životního prostředí při OÚ Krakovany
R. Gruzovský v.r.
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„Týneckého přílabí“.
Po zdolání větší části trasy bylo na
přesedlišti u Labe připraveno občerstvení. Na své
si přišly i děti, které se mohly projet na koních a
splnit si tak svůj sen. Pak se opět celý zástup
„koňařů“ vydal na trasu sváravskou oborou, okolo
zámku, až do Uhlířské Lhoty. Na pozemku ing.
Novotného byla celá jízda zakončena „honem na
lišku“. Titul královny honu si vydobyla slečna
Barbora Bezová na koni ze stáje POLLINE.
Všichni jezdci prokázali svou připravenost
a „přiježděnost koní“ a za absolvování celé trasy
byli obdarováni cenami. Účastníci odjížděli domů
s dobrým sportovním zážitkem a s příslibem účasti
v příští sezóně.
Dokončení celé akce proběhlo po třech
týdnech v pohostinství v Rasochách. Zde byly
shlédnuty všechny pořízené videozáznamy
Hubertovy jízdy. K veselé atmosféře všech
účastníků přispěla svou hudbou kapela pod
vedením pana Dostála.
Tím jsme jezdeckou sezónu ukončili
Ať nám koně jedou!
Moravcovi & spol.

Hubertova jízda

Na závěr letošní jezdecké sezóny
uspořádal pan Moravec a pan ing. Novotný pro
všechny milovníky koní „Hubertovu jízdu“, která

se konala dne 30.11.1999 v Krakovanech na
prostranství proti bývalé sušárně. Hubertovu jízdu
poctilo svou účastí celkem 20 jezdců na koních a 9
spřežení z blízkého i dalekého okolí.
Slavnostní nástup byl zahájen ve 12.00
hod. famfárou pana Dostála. Poté pan ing.
Novotný zvolil mezi jezdci „maestra honu“ pana
Roberta Moravce a jako představitelku „lišky“
p. Martinu Pohořalou.
Pod vedením těchto dvou zkušených
jezdců byla uskutečněna rozjezdová jízda přes
překážky. Mistři opratí absolvovali parkurovou
dráhu a pak všichni jezdci v doprovodu 17-ti
automobilů opustili krakovanské prostředí a
postupně zdolávali 30 překážek v terénu v okolí
Sváravy,
s
projížďkou v
nádherné
přírodě

Noviny Krakovan a Božce
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lístku, ale svojí činností vchází do těsného styku s
přírodou. Na každém kroku potkávají něco
nového, co třeba už nikdy neuvidí. A to je
skutečné kouzlo myslivosti.

Myslivcův rok
Při ranní procházce lesem jsem došel ke
kraji, strnu. Uprostřed loučky se pase srna se
dvěma srnčaty. Srna se starostlivě rozhlíží a
srnčata poskakují kolem ní na dlouhých bězích a
co chvíli se k ní přijdou napít mléka. Nejsou starší
než dva měsíce - jsou pěkně bíle skvrnitá. Srna

J.Rambousek

Tradiční posezení s důchodci

Obecní úřad v Krakovanech uspořádal dne
5.11.1999 pro důchodce Krakovan a Božce
posezení v hostinci „U Rohlíčků“ na sále od 16.00
hod. Zahájení provedl starosta obce pan Josef
Polák, při kterém přítomné seznámil s děním v
obci. Děti ze ZŠ Krakovany se představily v
kulturním programu zpěvy. Pro každého účastníka
bylo připraveno občerstvení. K dobré náladě po
celé odpoledne vyhrávala Tetavanka k poslechu i k
tanci.
St. Petříček
zvedá hlavu, naslouchá, větří a jen sem tam si
uškubne zvlášť lákavé sousto. Celé hodiny bych se
vydržel dívat na ten krásný obrázek, ale zradil mě
kos. Přiletěl bezstarostně nízko při zemi přímo ke
mě a vyděšeně vypískl a s varovným pokřikem
odlétl. Srna se srnčaty odběhla do houští.
Opouštím svůj úkryt a cestou domů
přemýšlím o poměru člověka k přírodě. O
myslivosti, o starém ušlechtilém povolání a
koníčku, který není jen lovem divoce žijící zvěře,
jak si mnozí představují, ale právě naopak spočívá
především v chovu zvěře a k její ochraně. Čestný
titul „myslivec“ patří jen tomu, kdo o zvěř pečuje.
Kdo zvěř loví a jinak se o ni nestará je pouhým
lovcem, nebo dokonce pytlákem.
O zvěř na katastru našich obcí pečují
myslivci z mysliveckého sdružení v Týnci nad
Labem. Do jejich působnosti náleží též katastry
obcí Bělušice a Týnec nad Labem. Předsedou
sdružení je pan Zdeněk Šplíchal a mysliveckým
hospodářem pan Oldřich Motl.
Členové sdružení nejen, že o zvěř po celý
rok pečují, ale pro zvýšení stavu pernaté zvěře tuto
uměle odchovávají a v příhodné době vypouštějí
do přírody. Nespokojeni jsou se stavem zajíců a
králíků. Nestřílejí je již několik let. Stavy srnčí jsou
dobré. U černé zvěře jsou stavy vyšší a zdá se, že
je přemnožena.
Z našich obcí jsou ve sdružení čtyři
občané. Členové mysliveckého sdružení ve své
činnosti nehledají příležitost k zpestření jídelního
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Zhodnocení fotbalové podzimní
sezóny

Charakteristickým
rysem
podzimní
fotbalové sezóny 1999 byly značné výkyvy ve
výkonech A-mužstva, o čemž svědčí umístění
přesně v polovině tabulky. Již během přípravy na
podzimní sezónu byly registrovány signály o
nestálosti výkonů našeho celku. Mužstvo totiž
totálně propadlo v srpnovém memoriálu
J.Kolínského a Z.Mikeše, a ani utkání se Sokolem
Radovesnice II. při příležitosti zde konané pouti,
nenadchlo příznivce krakovanského fotbalu.
„Renomé“ si hráči A-mužstva vylepšili v
přípravném utkání s TJ Přelouč B a posléze i
dobrou hrou na turnaji v Újezdě.
Podobným způsobem se naše A-mužstvo
prezentovalo v celé podzimní části soutěže. Jednou
předvedlo velmi dobrý výkon, jindy neočekávaně
selhalo. Mužstvo se tak pohybuje v klidu uprostřed
tabulky, bez ambicí výrazného postupu a snad i
bez hrozby sestupu. Nestálost ve výkonech je tak
paradoxně vcelku pozitivní.
V tomto kontextu pak není rozhodné, zda
mužstvo předvedlo vynikající hru a prohrálo nebo
se na hřišti trápilo a vyhrálo. Důležité je umístění.
S ohledem na tréninkovou morálku,
četnost zranění některých klíčových hráčů a
evidentní neschopnost některých rozhodčích,
můžeme být s postavením A-Mužstva spokojeni.
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U mládežnických mužstev se zejména
dorostenci drží, jako obvykle, v popředí tabulky.
Pozitivní je účast některých dorostenců
v A-mužstvu.
Žáci hledají svou fotbalovou tvář a
rozhodně jsou velkými bojovníky. Již v několika
zápasech prokázali, že krakovanský fotbal se o
svou budoucnost bát nemusí.

Oltář byl v plném lesku, na nových svících
se tměly velké růže. Oba kněží vyšli ze sakristie v
pluviálech. Všechny oči věřících byly k nim
obráceny - vánoční slavnostní nálada se sklonila
do chrámu. Velká to byla slavnost, když i starý pan
farář oblékl starý zlacený pluviál s rudými a
modrými květy a šel k hlavnímu oltáři.
Starý pán nemoha čísti, seděl stranou
oltáře, ale kaplan zpíval a na kůru odpovídali. Ale
když bylo po prvém evangeliu a řidicí spustil
pastorální předehru, farář povstal a radostně se
vším vesnickým lidem zpíval: „Narodil se Kristus
Pán!“ Stará píseň se jásavě odrážela od šedé
klenby.
Až když bylo po čtvrté sloce, trumpetista
Mrkvička začal troubit dvanáct. Všecky hlavy byly
obráceny na kůr, sám pan farář se tam díval s
úsměvem.
Při mši pan řidicí hrál pastýřské mezihry
dudlavé a veselé. Při graduále s celým sborem
hudebníků a zpěváků provedl „Vzhůru, bratři
pastýřové“, při offetoriu kolébku Jezulátku.
Kukačka se při tom
ozvala, slavíček i
hrdlička,
trouba
pastýřů, zvonky i
rohy.
Farář seděl
s rukama sepjatým,
očka hleděla vzhůru
k
Betlému
a
radostný
úsměv
tkvěl mu na rtech.
Z knihy „Západ“ od K.V.Raise připravil J.Rambousek.

Vážení sportovní přátelé,
dovolte, abych Vám jménem svým i
jménem fotbalového výboru popřál klid a pohodu
o Vánočních svátcích, mnoho štěstí a zdraví v roce
2000.
Za výbor SK Krakovany
JUDr. Miroslav Mayer - jednatel

Půlnoční mše

Byla hvězdná noc bez měsíce, ale čerstvý
sníh ji rozehříval. Okénka chalup ze závějí sotva
mrkala, ale okna chrámová slavně, rudě planula do
okolí. Lucerny se houpaly po silnici, ba i pod
lesem se kmitalo světélko. Tichou nocí se hlasy
zbožných osadníků daleko rozléhaly.
Lidu bylo v kostele dost, ale přeplněn, jako
o „půlnočních“ býval, zdaleka nebyl.
Kolem svěc na oltářích i kolem lustru se
vznášely a ploužily vlny šedých par, jež se
usazovaly na studených stěnách a barvily je
temněji.
Před Betlémem na hlavním oltáři mrkalo
pět červených lampiček a ozařovalo papírové jesle
s obrázky svatých rodičů, s pastýři, a volkem i
oslíkem. Děti u Božího stolu poulily zraky jen k
těm pěti světýlkům.

Obecní zastupitelstvo v Krakovanech Vás zve na „Živý Betlém“, který
předvedou krakovanské děti dne 25.prosince 1999 od 15.00 hod. u
vánočního stromu před obecním úřadem a zároveň Vám přeje radostné a
pokojné prožití Vánočních svátků a požehnaný jubilejní rok 2000.
Noviny Krakovan a Božce jsou nově přístupny v elektronické podobě na
Internetu.
http://gama.fsv.cvut.cz/~xcabelka/noviny

Čtvrtletník NOVINYKRAKOVANABOŽCEvydává OÚ v Krakovanech
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