NOVINY

Krakovan a Božce
číslo 28

vydává OÚ Krakovany

cena 5 Kč

Jaro

Zprávy a informace z Obecního úřadu
v Krakovanech

Kdo by nemiloval jaro. Jarní přírodu, kdy
se probouzí ze zimního spánku. Kdy se ptáci
navracejí ze svých zimovišť a v lesích rozkvétají
sněženky a bledule jarní. Kdy se louky a zahrady

Vážení spoluobčané,
V dnešních „Zprávách a informacích“ Vás
seznámím s děním v obci od vydání vánočního
čísla Novin Krakovan a Božce.
1) Plynofikace obce
Dnešní seznámení se stavem příprav
plynofikace obce bezprostředně navazuje na
informace, které vám byly poskytnuty v minulém
čísle Novin Krakovan a Božce. V prosinci
minulého roku vložila obec na 161 smluv o
stavebním spoření ze svých zdrojů částku
5 000 Kč. Díky výše uvedenému vkladu bylo na
všech 161 smlouvách naspořeno k 31.12.1999
13 000 Kč. Po připsání státního příspěvku a
úroků za minulý rok bude v dubnu letošního
roku na všech smlouvách naspořeno cca 16 300
Kč. Vzhledem k tomu, že všechny smlouvy jsou
uzavřeny na cílovou částku 32 000 Kč, dojde ke
splnění stěžejní podmínky Stavební spořitelny
Raiffeisen pro čerpání úvěru s 6-ti % úročením
k 1.7.2001. Pokud hovořím o stěžejní podmínce,

oblékají do pestrobarevného hávu květin. Květy
provázejí člověka po celý život. Krášlí mu chvíle
štěstí, věnčí jeho úspěchy – i loučí se s ním. Jejich
krásou vyjadřujeme radost, lásku, úctu i žal.
V pradávných dobách, kdy se lidé učili
radovat z krásy, byly květy prvními šperky – a
zůstaly nám nejmilejší ozdobou. Květinami se
krášlí národy všech barev pleti, třebaže žijí
v krajích, kde příroda je po celý rok plná květů.
Tím vzácnější jsou květiny pro nás, obyvatelé
krajů, kde život v přírodě na půl roku usíná.
Těšíme se první rozkvetlou sněženkou, radujeme
se z rozkvétajících luk a s lítostí se loučíme
s posledními podzimními kvítky, spálenými
prvními mrazíky.
K jaru patří krásné svátky Velikonoce.
Velikonoce jsou velkým svátkem křesťanským na
památku Kristova vzkříšení. U pohanských
Slovanů a Germánů byla to původně slavnost jara,
znovu vzkříšení života a procitnutí ze zimního
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mám na mysli 50% cílové částky na všech
smlouvách o stavebním spoření.
Od stavebního spoření nyní přejděme
k vlastnímu provedení akce. V prosinci minulého
roku se podařilo našemu mikroregionu získat ze
státního fondu životního prostředí dotaci ve výši
cca 21 miliónů. Rovněž jednání s Východočeskou
plynárenskou společností byla dotáhnuta do
úspěšného konce. Projektové práce byly v kolínské
části mikroregionu Týnecko dokončeny v únoru
letošního roku. V současné době bude
mikroregion žádat o vydání stavebního povolení a
zároveň vypíše výběrové řízení. Ihned po vydání
stavebního povolení a ukončení výběrového řízení
budou zahájeny práce. V letošním roce by se mělo
proinvestovat cca 20 miliónů korun. Za tyto
prostředky bude s největší pravděpodobností
vybudován páteřní rozvod na trase Labské Chrčice
- Týnec n/L – Krakovany a část páteřního
rozvodu do dalších obcí. Zbývající páteřní
rozvody včetně výstavby regulační stanice a
přivaděče do Labských Chrčic budou společně
s domovními rozvody budovány v roce 2001.
Od domovních rozvodů se dostáváme přímo
k plynofikaci jednotlivých domů. V létě předloží
obec občanům seznam firem, které provádějí
projekty plynofikace jednotlivých domů a dalších
objektů. Dále o krakovanském posvícení
proběhne výstava plynových kotlů a dalších
komponentů potřebných
pro
plynofikaci
jednotlivých domácností. Pokud se podaří
zkoordinovat zájem občanů o jednotlivé výrobky,
budou velmi pravděpodobně získány zajímavé
množstevní slevy od výrobců.
Plynofikace domů však začíná výstavbou
domovní rysky. Na svém únorovém jednání
rozhodlo OZ o umístění domovních rysek na
plynoměry pro jednotlivé domy. Výstavba rysek
nebude povolena na veřejných prostranstvích
v tzv. "zelených pásech". Vyjímka z tohoto
opatření bude povolena pouze bytovým
domům čp.218, čp.219, č.p.231 a čp.232
v Krakovanech. Dále OZ rozhodlo, že
v Krakovanech i Božci bude v rámci
stavebního řízení vydáno povolení
pouze pro jeden typ montovaných
domovních
rysek
z důvodů
ekonomických a estetických. Rovněž na svém
únorovém jednání OZ projednalo problematiku
spojenou s určením výše příspěvků, které bude
obec vybírat od občanů za zřízení domovní
Noviny Krakovan a Božce

spánku. Židé v tu dobu konají slavnost „Plesách“ na
památku vysvobození Izraelitů z Egypta.
Velikonoční pondělí se probouzí jásavými
výkřiky děvčat. Je pomlázka. Chlapci pomlázkami
vyšlehávají děvčata aby omládla, podle profesora
Veronova, je to velice účinné. Odměnou chlapcům
jsou pak malovaná vajíčka, symbol velikonoc.
Symbol mající svůj původ již v dobách
předkřesťanských, kdy už staří Řekové a Římané
znali různé hry a zábavy s vejci.
Velikonoce a jaro je období, kdy se
probouzí život, kdy se můžeme těšit krásou a vůní
jarních kvítků. Netrhejte je a přejte i jim kratičkého
života, vždyť ony jsou ozdobou matky přírody.
Pamatujte na přísloví, že každé kvítko je přírody
dítko. 

Rambousek
přípojky zemního plynu. Shora uvedené se týká
pouze občanů, kteří požádají obec o zřízení
domovní přípojky v kalendářním roce 2000. OZ
rozhodlo vybírat od výše uvedených občanů
příspěvek ve výši 12 000 Kč + koeficient za každý
další měsíc dle Stavební spořitelny Raiffeisen.
Od občanů, kteří si zakoupí stavební parcelu na
pozemcích za domem p. Šindeláře bude vybírán
příspěvek na zřízení domovní přípojky zemního
plynu ve výši 8 000 Kč. Z výše uvedeného
vyplývá, že celá akce je velmi dobře
"nastartována". Nyní musíme udělat vše pro její
kvalitní provedení.
2) Výstavba infrastruktury a prodej stavebních
parcel
V dubnu bude zahájena
druhá
etapa
výstavby
infrastruktury na stavebních
pozemcích za domem p.Šindeláře.
Druhá etapa výstavby infrastruktury
na stavebních pozemcích bude
spočívat v zhotovení horní vrstvy
místní komunikace a napojení
kanalizace vybudované na těchto
pozemcích do kanalizačního řádu
obce u domu J.Šindeláře. Dále budou
v rámci druhé etapy výstavby
infrastruktury zhotoveny na stavebních
pozemcích elektrické přípojky ke všem 17-ti
parcelám. V únoru byly ke všem stavebním
parcelám vyprojektovány domovní přípojky plynu.
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basketbal a nalajnování kurtu pro většinu
míčových her.
Sportování na kurtu se bude řídit
provozním řádem, který OZ schválilo na svém
lednovém jednání. Provozní řád kurtu bude
umístěn v nově instalované vývěsce u kurtu.
Součástí provozního řádu bude i rozpis hodin
sestavený podle požadavků občanských sdružení,
školy a jednotlivců. kurt bude uživatelům
pronajímán za 40 Kč na hodinu. Toto ustanovení
se nevztahuje na mládež z Krakovan a Božce
mladší 18-ti let. Funkci správce kurtu vykonává
od 1.dubna 2000 p. Kubíček, který odpovídá za
pořádek na kurtu a dodržení provozního řádu
včetně rozvrhu hodin.
Nově otevřené sportoviště si klade za cíl
umožnit dětem a mládeži smysluplně využít volný
čas. A to rozhodně není málo.
4) Zdravotní středisko
Od konce minulého roku vede obec velmi
náročná jednání s různými orgány a institucemi
ohledně znovu obnovení provozu rehabilitace ve
zdravotním středisku v Krakovanech. Nyní zřejmě
tato jednání spějí ke zdárnému konci. Provoz
rehabilitace bude s více jak 90-ti %
pravděpodobností obnoven od 1. května 2000.
Rehabilitaci v Krakovanech bude provozovat jako
své detašované pracoviště Nemocnice v Městci
Králové. Jednou až dvakrát týdně by měl do obce
zajíždět rehabilitační lékař, kterým opět bude
s největší pravděpodobností Mudr.Fabián. Na
plný pracovní úvazek by měla působit ve středisku
rehabilitační sestra. Rehabilitace v Krakovanech
bude vybavena
zařízením
z Nemocnice
v
Městci
Králové, což ji
umožní rozšířit
spektrum
dosavadních
služeb.
Ve
střednědobém
výhledu by mělo
být
ve
zdravotním středisku instalováno zařízení na
vodoléčbu. Vážně nemocní pacienti budou
odesíláni na léčení do specializovaného lůžkového
oddělení Nemocnice v Městci Králové. VZP
v Kolíně se zavázala výše uvedené služby hradit.
Rovněž okresní zdravotní rada nemá vůči provozu
rehabilitace v Krakovanech žádné námitky.
Všechny výše uvedené okolnosti nasvědčují tomu,

V dubnu bude rovněž zahájen na těchto
pozemcích prodej prvních stavebních parcel.
Na základě dohody s
obcí bude
Stavební spořitelna Raiffeisen
poskytovat v případě zájmu
budoucích
stavebníků
hypoteční úvěry na výstavbu
všech domů v uvedené
lokalitě. Bude se jednat o
velmi výhodné hypoteční
úvěry úročené již od 5,9ti % se splatností 5 - 20
let. Budoucí stavebník
bude
ručit
pouze
novostavbou a hypoteční úvěr mu bude poskytnut
na 70% celkových nákladů. Pokud bude mít
budoucí stavebník uzavřené stavební spoření
s libovolnou pojišťovnou, nebo pokud nabídne
v ručení jinou nemovitost, nemusí skládat ani
počáteční 30% hotovost.
Dále je obec připravena pomoci všem
stavebníkům s výběrem vhodného typu domku,
popřípadě
se
zhotovením
projektové
dokumentace,
dle
jejich
požadavků.
Architektonický dozor nad výstavbou rodinných
domků bude provádět zpracovatelka územního
plánu obce a zástavbové studie ing.arch.Tichá.
Zástavbová studie stanovuje určitá základní
kritéria pro výstavbu domů v předmětné lokalitě.
Jedná se např. o dodržení liniové výstavby, max.
výšku domů, sklon střech a zákaz výstavby domů
s rovnou střechou. Případným zájemcům jsme
rovněž připraveni nabídnout velmi výhodnou
výstavbu levných domů podle vzoru z Horního
Jelení. Zájemci o stavbu domů si mohou nechat
postavit dům "na klíč" nebo stavět svépomocí.
Možná je i kombinace obou předchozích metod.
Závěrem doporučujeme všem váhajícím
zájemcům o výstavbu, aby se co nejdříve dostavili
na obecní úřad, kde získají veškeré potřebné
informace a podklady. První zájemci získají
od stavebních firem i slevu na výstavbu tzv.
referenčních domů.
3) Převzetí kurtu
Na přelomu března a dubna proběhnou
další jednání mezi obcí a firmou SUPRADUR
Praha ohledně převzetí víceúčelového betonového
kurtu. Obec nepřevezme kurt, dokud výše
uvedená firma neprovede přetmelení spar.
Nerovnosti na kurtu budou kompenzovány
snížením celkové ceny o 20% a prodloužením
záruky na 5 let. Následovat bude instalace košů na
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ve srovnání s vánočním číslem našich novin žádné
že obnovení provozu rehabilitace v Krakovanech
nové informace. Ty však můžete rozhodně
by mohly zabránit pouze nepředvídatelné události.
očekávat v příštím vydání našeho čtvrtletníku.
Věříme, že tolik potřebná služba se opět vrátí do
9) Svoz TKO
obce.
Od 1.4.2000 do 31.3.2001 bude TKO
5) Hospodaření obce v roce 1999
(tuhý komunální odpad) z naší obce
Na svém březnovém jednání OZ schválilo
svážen stejně jako
rozbor hospodaření obce za rok 1999. Příjmová
v letech minulých ve
stránka rozpočtu dosáhla v roce 1999 výše 7 162
svozovém
554,93 Kč. Výdajová stránka rozpočtu činila 5 776
režimu B a C.
872,39 Kč. Celkem se obci podařilo získat
Pro
svoz
v
v loňském roce na státních dotacích 1 576 787,36
režimu B musíte
Kč. Zůstatek na účtu Stavební spořitelny
mít
zakoupenou
Raiffeisen určený na plynofikaci obce činil
červenou nálepku za
k 31.12.1999 2 093 000 Kč. Tím je ukončen výčet
980 Kč. Pro svoz v režimu C musíte
nejdůležitějších čísel. Podrobnější informace
mít zakoupenou modrou nálepku za
můžete získat na Obecním úřadě v Krakovanech.
540 Kč a k ní malé modré známky v hodnotě 22
6) Rozpočet obce na rok 2000
Kč na každý jednotlivý odvoz. V zimním období
21.3.2000 OZ schválilo rozpočet obce na
se sváží TKO 1x týdně a v letním období 1x za 2
rok 2000. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný.
týdny. Sklo a plasty bude možno i nadále
Příjmová i výdajová část rozpočtu činí 5 mil. Kč.
bezúplatně ukládat do kontejnerů u obou obchodů
Největší část investičních prostředků je směrována
a v Božci. 8.dubna 2000 provedou hasiči a
na dokončení infrastruktury na stavebních
sportovci v Krakovanech i Božci sběr železného
pozemcích. S dalšími většími investicemi se
šrotu od jednotlivých domácností. 20. května 2000
v tomto roce nepočítá, protože už letos budou
proběhne v naší obci svoz objemného a
zahájeny práce na plynofikaci obce. S rozpočtem
nebezpečného odpadu. Výše uvedený odpad
obce budete podrobně seznámeni na veřejné
budou moci občané vozit na bývalou skládku
schůzi obecního zastupitelstva.
TKO v Krakovanech, odkud bude odvezen
7) Územní plán obce
firmou SOP Přelouč. Upozorňuji, že bude
7.3.2000 OZ schválilo územní plán obce.
důrazně požadováno navážení objemného a
K návrhu územního plánu byla od organizací a
nebezpečného odpadu odděleně. Rovněž tato
od občanů vznesena pouze jedna připomínka.
služba bude poskytnuta občanům bezplatně.
Uvedená připomínka byla zahrnuta do územního
10) Vytápění obecních
plánu.
budov
Z
výše
Veřejná schůze obecního zastupitelstva
Obecní
uvedeného
Ve
čtvrtek
20.dubna
2000
se
bude
zastupitelstvo projednalo a
vyplývá, že
schválilo
koncepci
územní plán v pohostinství "U Rohlíčků" konat od 19.30
hod.
veřejná
schůze
Obecního
zastupitelstva
vytápění obecních budov
byl schválen
včetně jejich případného
v podobě, s v Krakovanech. Srdečně zveme všechny
zateplení v souvislosti
kterou jsem občany Krakovan a Božce.
s
připravovanou
vás
již
OZ
plynofikací
obce.
podrobně
Koncepce spočívá v postupném nahrazování
seznámil v minulém čísle Novin Krakovan a
akumulačního vytápění v jednotlivých budovách
Božce. Zejména závazná část územního plánu
vytápěním pomocí zemního plynu v návaznosti na
obce je součástí obecně závazné vyhlášky. S
technický stav akumulačních topidel. Prvním
kompletní schválenou dokumentací územního
obecním objektem určeným k plynofikaci je
plánu se můžete seznámit na obecním úřadě nebo
zdravotní středisko.
na veřejné schůzi.
11) Vidimace a legalizace
8) Studie zásobování obce pitnou vodou
Od 1.4.2000 bude Obecní úřad
Studie zásobování obce pitnou vodou
v Krakovanech na základě pověření přednosty
zpracovaná společností MULTIAQUA Hradec
okresního úřadu oprávněn provádět vidimaci a
Králové bude dokončena začátkem dubna. Z
legalizaci listin. Jinými slovy řečeno, bude
těchto důvodů vám nemohu v tomto směru podat
Noviny Krakovan a Božce
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oprávněn provádět ověřování podpisů a ověřování
shody listin. Služba bude ze zákona
prováděna za úplatu. Za ověření podpisu
bude účtován poplatek ve výši 30 Kč a
za ověření shody jedné stránky listiny
poplatek ve výši 20 Kč. Věřím, že tuto
službu uvítají zejména starší občané.
12) Veřejně prospěšné práce
K 1.4.2000 nastoupili k obci
na veřejně prospěšné práce
nezaměstnaní
občané. Veřejně
prospěšné práce
budou u obce
v souladu se zákonem vykonávat po
dobu 6 měsíců. Úřad práce hradí na
tyto pracovníky zdravotní a sociální
pojištění. Dále úřad práce poskytuje těmto
pracovníkům hodinovou mzdu ve výši 20 Kč.
Obec přispívá těmto pracovníkům na mzdu částku
5 Kč na hodinu. Zaměstnáním uvedených
pracovníků sleduje obec dva záměry.. Prvním je
napomoci vyřešit nezaměstnaným občanům jejich
tíživou sociální situaci a druhým záměrem je
zvelebení obce bez vynaložení větších mzdových
nákladů.
13) Depenie ornice
Prostřednictvím mikroregionu Týnecko
dostaly obce nabídku na získání velkého množství
ornice zdarma. Ornice bude získána jako
skrývka z dálnice. Podmínkou je najít
vhodné místo pro depenii ornice
(depenie
=
skládka
zeminy).
Podotýkám, že naše obec má nabídku na
získání 20 000 m2 ornice. Vhodné místo
nyní obec hledá, protože podobné
nabídky se odmítají jenom velmi těžko.
Typy na vhodné místo jsou vítány.
14) Připojení na internet

V lednu letošního roku byl počítač obce
připojen na internet a zároveň byla zřízena
schránka elektronické pošty. Díky výše
uvedenému má obec daleko lepší přístup
k veškerým informacím v elektronické podobě.
Nyní se musíme naučit tyto informace v plné míře
využívat.
15) Prodej části parcely číslo 1377/4 v k.ú.
Krakovany
Na svém březnovém jednání OZ
v souladu se záměrem z 8.2.2000 schválilo prodej
části parcely č. 1377/4 v k.ú. Krakovany o výměře
35m2. Pozemek bude prodán manželům
Podlešákovým v ceně 20 Kč za 1m2. Jedná se o
vyřešení majetkoprávního vztahu vzniklého
v minulosti nepřesnou evidencí v katastru
nemovitostí.
16) Provoz kina
Obecní zastupitelstvo se stejně jako
v letech minulých zabývalo provozem kina. Kino
bude letos promítat v červenci a srpnu. Provoz
kina bude ukončen 4.září představením pro děti u
příležitosti zahájení nového školního roku. Pro
zajímavost uvádím, že v současné době existují na
okrese Kolín pouze tři kina. V Kolíně, Českém
Brodě a v Krakovanech!!
17) Finanční dar obce prvnímu občánku roku
2000
Na svém prvním jednání v letošním roce
OZ projednalo poskytnutí finančního daru obce
prvnímu občánku narozenému v Krakovanech
nebo v Božci v roce 2000. Obecní zastupitelstvo
rozhodlo poskytnout prvnímu občánku
finanční dar ve výši 1000 Kč. Výše
uvedený dar bohužel zůstává stále bez
adresáta. 

Informace SPSR při Sdružení zdravotně
postižených v ČR

Příspěvky na úpravu bytu §34 – příspěvek je určen
občanům s těžkými vadami pohybového ústrojí a
občanům nevidomým, až do výše 70% celkových
nákladů, max. 50 000 Kč. V případě úpravy
s instalací výtahu 100 000 Kč.
Příspěvky na zakoupení a celkovou opravu a zvláštní
úpravu motorového vozidla §35 – příspěvek je

J.Polák
starosta obce

Příspěvky na opatření zvláštních pomůcek §33 –
umožňují kompenzaci následků zdravotního
postižení. Příspěvky jsou určeny pro tělesně,
zrakově a sluchově postižené občany. Výčet
pomůcek, který je stále aktualizován, je uveden
v příloze č.4, vyhlášky.
Noviny Krakovan a Božce
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bezmocnost:
Částečně bezmocná je fyzická osoba, která
potřebuje dlouhodobě pomoc druhé osoby, při

poskytován
občanům
s těžkými
vadami
pohybového ústrojí. Příspěvek mohou obdržet i
rodiče nezaopatřeného dítěte staršího tří let
s těžkými vadami nosného nebo pohybového
ústrojí, nevidomého, mentálně postiženého,
kterému byly přiznány výhody III. stupně
(ZTP/P).
Příspěvky na provoz motorového vozidla a příspěvky na
úhradu pojistného §36 – Příspěvky se poskytnou
občanu, který je držitelem mimořádných výhod II.
a III. stupně, s vyjímkou postižených úplnou či
praktickou hluchotou.
Držitel průkazu ZTP obdrží ročně 1 750 Kč na
provoz.
Držitel průkazu ZTP/P obdrží ročně 3 500 Kč na
provoz
Příspěvek na úhradu pojistného obdrží majitelé a
provozovatelé osobních vozidel.
Dálniční známku obdrží pouze majitelé vozů, kteří
jsou držiteli průkazu II. a III. stupně.
Dálniční známku rodičům zdravotně postižených
dětí proplácí sociální odbor pověřeného
městského úřadu, dle §23.

některých životních úkonech (mytí, oblékání). Za
částečně bezmocné se považují i osoby prakticky
nevidomé. (měsíčně 426 Kč)
Převážně bezmocná je osoba, která potřebuje
pomoc uvedenou v prvním odstavci, potřebuje
pravidelnou pomoc a soustavný dohled jiné osoby
při hlavních životních úkonech. Např. při chůzi a
fyziologické potřebě. Převážně bezmocná je osoba
úplně nevidomá. (měsíčně 852 Kč)
Úplně bezmocná je osoba, která zcela pozbyla
schopnosti sebeobsluhy, potřebuje soustavné
ošetřování a je trvale odkázána na pomoc druhé
osoby při všech životních úkonech. (1 598 Kč)
Zvýšení důchodu pro bezmocnost lze žádat
osobně, nebo v zastoupení, (pro okres Kolín) na
Okresní správě sociálního zabezpečení v Kolíně,
Obecní dvůr, přízemí, v úředních hodinách Po+St
8 – 17 hod. Je nutné vzít s sebou občanský průkaz
a důchodový výměr žadatele.

Re

Vyřizuje: Okresní úřad v Kolíně, 2.patro,
pí.Vacková, pí. Dobruská, tel. 0321/744326

Bezmocnost
Těžce zdravotně postižený občan, který je
posuzován podle zákona 155/1995 Sb., dle
vyhlášky 284/95 Sb., může být posudkovým
lékařem uznán jako částečně bezmocný, převážně
nemocný, plně nemocný. Dle ohodnocení
zdravotního stavu, jsou přiznány k invalidnímu
důchodu finanční částky – zvýšení důchodu pro

Stavební společnost pana Štrincla

spolupráce při výstavbě satelitního městečka
Dubina v Pardubicích, spoluúčast na výstavbě
PRIMARKETU v Pardubicích.
Stavební společnost pod vedením pana
Štrincla se zdárně rozvíjí a získává stabilní
zakázky, než bylo dosud. Společně s firmou pana
Tvrdíka se podílí na zaměstnanosti občanů
z obce a okolí. 

Stavební společnost – Václav Štrincl
Krakovany čp.180 provádí veškerou stavební
činnost. Sídlo má v současné době v objektu
bývalé strojírny pana Tomeše. Bude zde obchod,
služební byt správce, skladové prostory materiálu,
strojní vybavení a pod.
V průběhu roku 1999 a počátkem roku
2000, počtem 14 zaměstnanců, byly prováděny
práce na výstavbě domu pana Tvrdíka
v Krakovanech, kanalizace v ulici u pana Drábka
Jaroslava, stavba domu pana Soukupa v Kojicích,

Noviny Krakovan a Božce
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Pojeďte do Podkrkokonoší

Fotbalové jaro

Krakovanští
zahrádkáři
pořádají
20. května 2000 zájezd do Podkrkonoší.
Navštívíme:
Vysoké nad Jizerou: muzeum podkrkonošského
lidu.
Vrchlabí: Arboretum v zámeckém parku a
krkonošské muzeum.
Jilemnice: Kavanovu galerii a zámecké muzeum.
Pecka: středověký hrad s hradním zařízením.

Hráči fotbalového A-mužstva absolvovali
zimní přípravu sehráním několika přátelských
utkání v rámci turnaje organizovaného TJ Řečany
nad Labem. Je nutné podotknout, že dosažené
výsledky v těchto utkáních nejsou zvlášť důležité,
neboť jde pouze o přípravu. Významnějším je
předvedený přístup hráčů v zápasech, stupeň
zvládnutí různých herních situací a nacvičení
fotbalových signálů. Zda přístup
hráčů předvedený v přípravě
bude dostačující, zda byly
zvládnuty a nacvičeny
herní varianty, ukáží až
výsledky v jarní části
mistrovské soutěže.
V již odehraných jarních
mistrovských utkáních předvedli naši
hráči tradičně bojovného ducha, což
platí zejména o utkání s favorizovanou
Ratboří. I za stavu 1:3 se naši hráči
nevzdali a bojovností do poslední minuty
dokázali, především sobě, že zápas skutečně končí
až závěrečným hvizdem rozhodčího, a že má
smysl bojovat až do konce. Taktické myšlení velmi
dobře zvládli v souboji s Jestřábí Lhotou, když i
při dvoubrankovém vedení nepodlehli euforii a
odpovědně bránili příznivý výsledek.
S již odehranými mistrovskými zápasy můžeme
být spokojeni. A když už jsme získali body
v utkáních, ve kterých jsme je spíše nečekali, tak
bychom je neměli jinde zbytečně ztratit. To jistě
předpokládá aktivní a odpovědný přístup všech
hráčů, a to nejen těch zkušenějších, ale i nadějných
dorostenců, jejichž zařazování do A-mužstva se
jeví jako prozíravé. S přístupem hráčů souvisí i
potřeba zlepšení tréninkové docházky, neboť
s přibývajícím počtem zápasů budou nároky na
fyzickou připravenost každého hráče stále větší.

Cena zájezdu je 230,- Kč, děti a důchodci 195,Odjezd z Krakovan v 5:30 hod. 

Výstava „Hobby a zahrada“
Vážení čtenáři,
zahrádkáři
v Krakovanech
připravují
na
posvícení III. výstavu „Hobby a zahrada“.
Vystavováno bude vše, co vyrostlo a v té
době roste na zahrádkách, v pokojích a na
balkonech. Dále budou vystaveny výrobky
zhotovené ve volných chvílích našimi občany a
exponáty jejich sběratelské činnosti. Tato
připomínka je pro zájemce o vystavení svých
exponátů k jejich včasné přípravě. 

Zahrádkáři z Krakovan

Vážení sportovní přátelé,
hráči všech fotbalových mužstev našeho
sportovního klubu velmi uvítají Vaši podporu při
fotbalových utkáních. 

Za výbor SK Krakovany
JUDr. M. Mayer - jednatel

Noviny Krakovan a Božce
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Vážení příznivci Kina Krakovany
S potěšením si Vám dovolujeme oznámit. Že po dohodě s OÚ budeme již tradičně pokračovat
v produkci ve dvou letních měsících (červenec – srpen). Bude se promítat každou neděli v týdnu. Tento
termín se po loňské zkušenosti jeví jako příznivější, oproti předchozím pátkům a sobotám. Snažili jsme
se pro Vás vybrat to nejlepší, jak promítací termín, tak filmové složení. Nyní jen doufáme, že budete
spokojeni a účast na představeních bude příznivější než v loňském roce.
Připravili jsme na červenec:
Komedie o tom, jak přijít o panictví. (USA)
PRCI, PRCI PRCIČKY
Jedna z nejlepších pohádek má pokračování. (ČR)
PRINCEZNA ZE MLEJNA Brad Pitt v černé komedii. (USA)
KLUB RVÁČŮ
Bruce Willis v super úspěšným šokujícím trihlleru. (USA)
ŠESTÝ SMYSL
Božský Leonardo Di Caprio v dobrodružném filmu. (USA)
PLÁŽ
Připravujeme na srpen:
MUŽ NA MĚSÍCI
NEVĚSTA NA ÚTĚKU

-

ENE BENE
ZELENÁ MÍLE

-

Komediální superhvězda – Jim Carry v nejnovějším filmu
Miloše Formana.
Letní romantická komedie od tvůrců film Pretty Woman .
V hlavních rolích Julia Roberts a Richard Gere.
Nová česká komedie.
Tom Hanks v dramatu USA.

Na závěr bychom si dovolili upozornit a pozvat všechny na tradiční zahájení nového školního roku,
mimořádným promítnutím velmi krásného kresleného velkofilmu z produkce Walta Disneye –
TARZAN. 

M.Zavadil

AKTUALITA
Ke
Krakovanům
patří
neodmyslitelně čápi. První čáp přiletěl
letos na komín bývalé sušárny ve
čtvrtek 13.4.2000.

Radostné prožití svátků
Velikonočních přeje všem
občanům OZ Krakovany
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