NOVINY

Krakovan a Božce
číslo 30

vydává OÚ Krakovany

cena 5 Kč

dalších budovách, výjimkou tělocvičny. Další nenahraditelnou škodu utrpěla obec zničením lipové
aleje u kina a starého hřiště. Rovněž bylo značně
poškozeno veřejné osvětlení a síť místního rozhlasu. Na hřbitově byla vyvrácena památná lípa, která
poškodila obvodovou zeď a
zničila vstupní bránu ke
kostelu. V obecních objektech
bylo kroupami zničeno 56
okenních tabulek.
Vybudování nové střechy na
mateřské škole uhradí pojišťovna.
Pojišťovna rovněž uhradí zasklení rozbitých oken
a opravy na všech obecních objektech. Lipovou
alej u kina a hřiště vykácí se souhlasem referátu
životního prostředí Okresního úřadu v Kolíně
zdarma vojáci z pluku civilní ochrany. Ostatní
škody musí obec uhradit ze svého rozpočtu a
z bezúročné půjčky ve výši 150 000 Kč. Půjčku
poskytl obci Okresní úřad v Kolíně na likvidaci
škod způsobených živelnou katastrofou.
OZ schválilo opatření starosty spojené
s likvidací škod způsobených na obecním majetku
živelnou katastrofou. Zároveň (vzhledem
k mimořádné situaci v souladu se zákonem) schválilo zadání výstavby nové střechy na mateřské škole společnosti pana Procházky z Červených Peček
bez výběrového řízení.

Zpráva o katastrofě
Listujeme-li kronikami našich obcí, nenajdeme žádný zápis o životní katastrofě, jakou byly
postiženy naše obce 21. srpna 2000. Krátce před
půlnocí ve 23:45 hod. vzbudil občany ze spánku
náraz silného větru, který byl doprovázen deštěm a
kroupami. Ničil vše, co mu stálo
v cestě, střechy, okna a
stromy. Vichřice trvala
necelou čtvrthodinu. Smutné
bylo podívání na následky krátce po
„řádění“ větru.
Ještě smutnější byl pohled druhý
den ráno na silnice, ulice, zničené
střechy a pokácené stromy. Pod
ovocnými stromy (pokud nebyly
zničeny)
ležely
koberce
spadaného ovoce. Mnohým našim
občanům stouply slzy do očí při pohledu na tuto
zkázu.
Zničené staleté lípy v Krakovanech před
kinem, před školou, na hřbitově a u hřiště.
V Božci u studny a u Božích muk topoly a jiné
letité stromy, které sázeli naši dědové nikdy nikdo
nenahradí, zbudou jen vzpomínky. Dlouho a
dlouho budou naši občané vzpomínat na noc 21.
srpna 2000.

Zápis ze zasedání obecního
zastupitelstva ze dne 30.8.2000

pokračování na straně 2

Seznámení s likvidací následků škod živelné
katastrofy.
Dne 21. srpna byla obec zasažena živelnou
katastrofou,
kterou
způsobila
vichřice
s krupobitím. Živelná pohroma způsobila velké
škody na obecním a soukromém majetku. Obec
utrpěla největší škodu zničením střechy na mateřské škole. Dále byly poškozeny střechy na všech
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pravděpodobně naražená kostrč. Čáp po několika
dnech odletěl.
Menší škody si občané opravili sami. Ti, kteří
nebyli schopni si opravy provést a nahlásili opravu
na OÚ, těm opravu provedla firma pana Štrincla.
Vichřice způsobila velké škody na lesních porostech soukromých vlastníků. Tyto škody byly
řešeny dne 28.8.2000
pracovníkem
lesního
ředitelství v Ronově nad
Doubravou,
lesníkem
panem Beranem ze Zdechovic. Ten po osobním
shlédnutí
schválil
vlastníkům v poškozených
porostech
těžbu
s následnou
výsadbou.
Výkup
vytěženého
užitkového dřeva z této
těžby nabídla firma Lesy
a.s. Chlumec nad Cidlinou
s platbou hotově při odběru.

Škody většího rozsahu
Na obecním majetku
Mateřská škola: Stržená celá plechová střecha a rozbitá okna. Vybudování nové střechy spolu s OÚ zajišťoval pan Štrincl. Náklady na vybudování nové střechy dosáhly částky 332.000,- Kč.
Vytlučená okna
v obecních
objektech:
Vytlučeno bylo 56 tabulek.
Náklady za zasklení byly
firmou Pecmák Pardubice
účtovány v částce 13.000,Kč.
Poškozené střechy
na
dalších
obecních
objektech. Oprava střech
dosáhla výše 28.000,- Kč.
Na soukromém majetku:
Paní
Šlapáková:
Zničená střecha na obytném domu utrženou plechovou střechou z mateřské školy.
Pan Semenec: Stržená střešní krytina i
vazba na hospodářském majetku.
Pan Koucký: Poškozená střecha a štít
obytného domu zlomenou lípou.
Pan Kozel: Rozbitá všechna okna u obytného domu, zničená část vnitřního zařízení. Zdemolován přední štít garáže.
Pan Šanda (hořejší): Vytlučená okna a část
vnitřního zařízení.
Pan Chmelík: Vytlučená okna, zničeno
celkové zařízení domácnosti.
Pan Polák: Zdemolovaná střecha, zničená
zahrada, vyvrácený ořešák.
Pan Šíma, Božec: Zdemolovaná střecha
spadlou břízou.
Pan Poklop, Božec: Doprostřed střechy
stodoly spadl topol a zcela ji zničil.
Pan Běloušek: Poškozená střecha na hospodářském objektu.
Paní Šafaříková: Značně poškozená střecha, promočené stropy.
Bytovka 232: Stržená plechová
střecha, promočen byt pana Poláka.
Sušárna:
Z budovy
stržena
polovina plechové střechy.
Stržená plechová střecha ze sušárny, která shodila
čapí hnízdo, pravděpodobně poranila čápa. Přivolaný pracovník Stanice ochrany ptactva pan Vaněk
z Pátku u Poděbrad zjistil, že poranění není vážné,
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Odstraňování následků katastrofy
Průjezdnost silnic a ulic v obci prováděli
s motorovými pilami páni Václav Haláček, Václav
Tahadlo, Jaroslav Dvořák, Petr Špinka a pan
Burďáček ml.
Průjezdnost silnice do Bělušic v prostoru u
rybníčka zajistil motorovou pilou pan Materna
z Týnce nad Labem, kterého zajistil OÚ Krakovany.
Úklid zdravotního střediska provedli paní Jaroslava Tuhá, Zdenka Volejníková a Kamila Tuhá.
S úklidem ve škole pomáhala paní školnici paní
Loňková z Prahy. Cesty kolem bytovek č.p.218 a
219 provedli obyvatelé uvedených domů.
Prostory kolem obecního úřadu uklidili Jiří a
Vladislav Oberreiterovi s rodinami. S úklidem
v obci významně pomohli pan Josef Debelka st. a
pan Josef Čábela.
Odvoz spadaného a potlučeného ovoce zajistila společnost SOP Přelouč. Ta umístila kontejnery v Krakovanech pod sušárnou a
v Božci k domu pana Poklopa. Úklid
spadaného ovoce v obecním sadě
v Božci provedl pan Bednář. Pracovní
četa obecního úřadu odvážela na skládku pod sušárnou polámané větve a různé roští.
Pracovnice OÚ plně pomáhaly s organizací
úklidu a likvidací škod. Zajišťovaly evidenci pojistných událostí. Paní Čábelová oznámila všem
chalupářům a lidem bydlícím mimo obec (kteří
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mají v obci nemovitosti) živelnou katastrofu a její
následky.
Tři dny byla část obce bez elektrického proudu. Bez telefonického spojení byl několik dní střed
obce (kácení lip).
Někteří občané využili situace škod po živelné
katastrofě a na skládku pod sušárnou vyváželi odpad, který nebyl přípustný a vytvářeli tak černou
skládku.

Odstranění škod spadlými
stromy, jejich kácení a
odstranění a další škody na veřejných
prostranství musí obec uhradit ze
svého rozpočtu a půjčky 150 tis.
Kč. Půjčku poskytl okresní úřad
na likvidaci škod způsobených
živelnou katastrofou. Obec podá požadavek na
dotaci na likvidaci škod z programu Strom Života.
Projekt nové výsadby stromoví zadá OÚ vybrané zahradnické firmě, která na podzim dodá
návrh na výsadbu a v jarních měsících ji provede.

Kácení lip
Místní komise životního prostředí nebyla svolána, k závažnosti případu byl k posouzení přizván
referát životního prostředí Okresního úřadu
v Kolíně. Starosta využil §8 zákona 114/92 ve
znění: „Povolení není potřeba ke kácení dřevin jeli jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen
život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15-ti dnů
od provedení kácení.“
K posouzení rozhodnutí starosty se dostavila
dr. Plašílová (vysokoškolské vzdělání v oboru zahradnickém a ochrany přírody). Posudek bude písemně

Petříček, Rambousek
Co mě, tedy nás k tomu vedlo?
Odpověď je jednoduchá - vztah a úcta k přírodě. Když říkám nás, myslím tím lidi, kteří se
nebojí vyjádřit svůj názor na veřejnosti v boji o
záchranu lip: Libuši Ployharovou, Davida Ployhara
a Mariku Hromjakavou.
Proč zachránit byť jediný strom před skácením je prostý. Jak jistě všichni víme ze školních
lavic, strom je jedna veliká továrna na výrobu kyslíku a bez něj nemůže nikdo z nás ŽÍT. Vím, že
namítnete, že za vykácené lípy budou vysázené
nové, ale uvědomme si, kolik kyslíku dokáže vyprodukovat takto statný strom, který byl vysázen
před více jak 120 lety, a kolik ten malý mladý, a jak
dlouho ještě bude trvat, než se tomu starému vyrovná. Když od nás potřebují pomoc, pro nás je
jednodušší a pohodlnější skácet je. Majetkovou
škodu si opravíme, ale skácený strom už nepostavíme. Vím, že událost z 21.8. na 22.8.2000 změnila
Váš názor na stromy, ale je to spíše názor emotivní. Nemyslíte, že veškerou tu hrůzu a sílu vichřice
zachytily právě ty stromy. Jak bychom asi dopadli,
kdyby tady nebyly? Přiznejme si, nebýt té vichřice,
ani bychom se nad otázkou lip nepozastavili. Jelikož jsem laik, dal jsem si vypracovat na poničené
stromy ve vesnicích Krakovany a Božec odborný
posudek, zda jsou pro nás opravdu tak nebezpečné, a jak s nimi dál naložit. Někteří z nás se ohání
otázkou: „Co kdyby na někoho spadla větev a stalo se neštěstí?“ Věřte, že když ošetření těchto poničených stromů provede odborník, toto riziko se
minimalizuje. Nesmíme se ohánět tím "co kdyby",
to bychom nemohli vycházet na ulici. Jistě, je tady
otázka ekonomická, ale nemocného či starého člověka také léčíme a nestaráme se o to, co to stojí.

vypracován a zaslán obecnímu úřadu.
Do obce přijel též přednosta OkÚ v Kolíně
ing. Soukup. Po prohlídce způsobených škod
uznal, že nejvíce byla poškozena obec Krakovany.
Ing. Soukup zajistil bezplatnou pomoc při kácení
vojáky pluku civilní ochrany z Kutné Hory.
Proti tomuto rozhodnutí o kácení stromů se
na OÚ v Krakovanech rozhodně postavili pan
Hromjak ml. a paní Ployharová. Na základě této
stížnosti byla svolána rozšířená komise životního
prostředí, na kterou si pan Hromjak pozval ing.
Plichtu ze střediska ochrany přírody. Posudek a
dopravu ing. Plichty uhradí pan Hromjak sám. Výsledky posudků budou projednány na zářijovém
jednání OZ.
Noviny Krakovan a Božce

3

ti obce. Dále se v návrhu ing.
Plichty počítá (oproti původnímu
návrhu) s vykácením lípy u Vytlačilovy
stodoly a rovněž se skácením jedné lípy
na hřbitově.
OZ po podrobném seznámení s oběma návrhy a po vykonaném místním šetření rozhodlo následovně:
topol na starém fotbalovém hřišti – skácet
kaštan u zvoničky v dolní části obce – skácet
lípa na hřbitově – skácet
lípa u bývalé Vytlačilovy stodoly – skácet
čtyři lípy v aleji pod kinem – skácet
Dále OZ rozhodlo, že do konce letošního roku musí být zpracován odbornou firmou návrh
nové výsadby veřejné zeleně v prostoru školy,
obecního úřadu, kina a starého fotbalového hřiště.
Nová výsadba bude v souladu s uvedeným návrhem provedena na jaře příštího roku.

Milan Hromjak ml.
Zápis ze schůze OZ konané 12.9.2000

Veřejná zeleň v obci po živelné katastrofě, rekonstrukce a obnova
Předseda komise životního prostředí pan
Gruzovský seznámil OZ s jednáním uvedeného
orgánu ze dne 5.9.2000. Předmětem jednání komise životního prostředí bylo posouzení dvou návrhů na provedení rekonstrukce zeleně v obci po
živelné katastrofě. První variantu rekonstrukce předložil starosta na
základě odborného vyjádření pí.
Plašílové z referátu životního prostředí
okresního úřadu. Druhou variantu předložil
z podnětu pana Milana Hromjaka ml. znalec
z oboru ochrany přírody ing. Plichta z Kutné
Hory. Návrh ing. Plichty se od původního návrhu
liší v zachování čtyř lip v prostřední řadě lipové
aleje pod kinem. Dále v zachování topolu na starém fotbalovém hřišti. Uvedený návrh rovněž počítá se zachováním kaštanu u zvoničky v dolní čásNávštěva občanů z Krakovan na Slovenku
Po dohodě se starostou z Krakovan na
Slovensku se návštěva naší obce odkládá na příští rok.

Výstava Hobby a zahrada
Výstava Hobby a zahrada se odkládá na
příští rok. Ovoce a zčásti i zelenina byly vichřicí
a kroupami zničeny.

Posvícení v Krakovanech
Český svaz chovatelů Krakovany pořádá v sobotu 23.9.2000 od 13.00 hodin do 18.00 hodin a
v neděli 24.9.2000 od 8.00 do 16.00 hodin výstavu králíků, holubů a drůbeže. Výstava se bude konat
v areálu Českého svazu chovatelů v Krakovanech.
Svaz dobrovolných hasičů pořádá v sobotu 23.9.2000 v místním pohostinství U Rohlíčků posvícenskou taneční zábavu. Od 20.00 hodin hraje skupina CHORUS.
SK Krakovany představí o posvícení na domácím hřišti všechna svá mužstva.
Žáci:
Krakovany : Týnec nad Lab. Hraje se v sobotu 23.9.2000 od 14.30 hod.
Dorost :
Krakovany : Jestřabí Lhota
Hraje se v neděli 24.9.2000 od 10.15 hod.
A mužstvo : Krakovany : Plaňany
Hraje se v sobotu 23.9.2000 od 16.30 hod.
Na
Srdečně Vás zveme na všechny tyto akce.
Vaše názory, postřehy a články rádi uveřejníme v Novinách Krakovan a Božce. Své příspěvky můžete zanechat
na obecním úřadě.
Redakce

Eva Jánská, Krakovany 169, nabízí prací
prášek FORSIL-CLEAR s obsahem calgonu
3,6 kg – 185 Kč
7 kg – 290 Kč
14 kg – 510 Kč

Čtvrtletník NOVINY KRAKOVAN A BOŽCE vydává OÚ v Krakovanech
Redakční rada : J.Polák , S.Petříček st., J.Rambousek, J.Vytlačil
Grafická úprava : M. & J. Čábelkovi

Noviny Krakovan a Božce

4

http://ctvrtletnik.hyperlink.cz

