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Vánoce v lese
Zdenko Vašíček

vydává OÚ Krakovany

cena 5 Kč

Na pasece hoří světla
Na každém stromečku
A ta louka náhle zkvetla
plna modrých zvonečků.

Před kapličkou na kolébce
Leží krásné děťátko,
Pro radost mu kotrmelce
Metá malé koťátko

Pod vysokým, starým dubem
Stojí stará kaplička,
Vyzvání tam velkým zvonem
Jedna stará lištička

Ze všech koutů lesní říše
Přišel průvod zpěváků,
Medvědovi bručí v břiše
Celé hejno čmeláků.

Liška hraje na housličky,
Vlci vyjí koledy,
Sólo mají dvě hrdličky,
Dudek dudá na dudy.
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prosinec 2000

Mikulášská nadílka

Zprávy a informace z Obecního úřadu
v Krakovanech

Trocha předvánočního napětí, malinko tajemna a spousta radosti, to je generálka na Vánoce, svátek svatého Mikuláše s jeho nadílkou, průvodem čertů a andělů. Ale už jsou to také dárečky, mlsky a potěšeníčka, která dětem zpříjemní
čekání na očekávaného Ježíška.
Letošní mikulášská nadílka pro děti
z Krakovan, Božce ale i blízkého okolí se konala
2.12.2000 na sále v pohostinství U Rohlíčků od
14 hodin. Její přípravu a organizaci si letos vzaly
za své paní učitelky ze Základní a Mateřské školy
v Krakovanech.
Nadílka se konala za velkého počtu dětí, od
těch nejmenších po náctileté, ale i rodičů a babiček. Zábava se rozjela v plném proudu, k tanci
dětí vyhrávala kapela Tetovanka a rozdováděné
děti k různým hrám vedla, jako zkušený moderátor, paní učitelka Burešová.
Svatý Mikuláš, družina čertů, čertic a samozřejmě krásný anděl přišel po hlasitém volání
dětí. Po počátečním strachu a ostychu jak těch
nejmenších, ale i těch větších dětí si společně
zatančili čertovský taneček v pekelném rytmu.
Laskavý Mikuláš odměnil všechny děti drobnými
dárečky a volná zábava pokračovala do pozdního
odpoledne.
Naše poděkování se jistě zaslouží všichni,
kteří se za toto zdařilé odpoledne pro naše děti
zasloužili. A to především všechny paní učitelky,
jak ze školky tak ze školy, paní Kašíková, pan
Rohlíček a půjčení prostoru, ochotný Mikuláš se
svoji veselou družinou a pan Mucha s kapelou
Tetovanka. Sponzoři, kteří věnovali dárky pro
děti. A to koloniál POHODA, pan ŠTRINCL,
pan TUHÝ.
Dobrá věc se podařila. 

Vážení spoluobčané,
posvícenské vydání Novin Krakovan a Božce
bylo výhradně věnováno živelné katastrofě.
Vzhledem k této skutečnosti Vás v dnešních
Zprávách a informacích seznámíme s děním
v obci od vydání pouťového čísla.

1) Výstavba infrastruktury na stavebních pozemcích
Začátkem října byla dokončena výstavba infrastruktury na stavebních pozemcích v proluce
mezi Krakovanami a Božcem. Na uvedených pozemcích je vybudována místní komunikace bez
horní vrstvy a splašková kanalizace včetně napojení na kanalizační řád v horní části Krakovan. Dále
je na stavebních pozemcích položena síť veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Rovněž trafo
v uvedené lokalitě bylo výrazně posíleno a ke
všem 17-ti stavebním parcelám jsou zhotoveny
elektrické přípojky včetně výsek pro elektroměry.
Plynové přípojky ke stavebním parcelám jsou
vyprojektovány a se zhotovením se počítá během
plynofikace obce.
Horní vrstva místní komunikace bude zhotovena až po ukončení bytové výstavby v předmětné
lokalitě. Z uvedeného vyplývá, že stavební pozemky jsou plně připraveny k bytové výstavbě.

M. Douděrová
dvanácti stavebních parcelách je v současné době
rozpracována následovně:
Obec má na výstavbu zpracovanou předprojektovou studii a vydané platné územní rozhodnutí. Rovněž hypoteční úvěr má obec v bance vyřízený. Zájem o výstavbu mezi mladými rodinami
z blízkého i vzdáleného okolí je velký, zejména
z důvodu výhodného modelu financování výstavby a v neposlední řadě i díky kvalitnímu návrhu
obsaženému v předprojektové studii. Připomínáme, že finanční model je třísložkový. Podíl jednotlivých složek je následující:

2) Bytová výstavba
Se záměrem bytové výstavby v proluce mezi
obcemi Krakovany a Božec jsem vás podrobně
seznámil v pouťovém vydání Novin. Z tohoto
důvodu budu v tomto čísle stručný. V uvedené
lokalitě má obec 17 zasíťovaných stavebních parcel o průměrné výměře 1000 m2. Pět parcel je určeno pro individuální výstavbu. Dvanáct parcel je
určeno pro bytovou výstavbu obce. Z pěti parcel
pro individuální výstavbu zůstaly v současné době
k prodeji tři. Bytová výstavba obce na zbývajících
Noviny Krakovan a Božce
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celkem Kč 110 000,- za nezatmelení dilatačních
spar a nerovnosti povrchu.

-

vstupní vklad budoucích uživatelů
( Kč 220 000,- za 1 byt)
- vklad obce za použití hypotečního úvěru
(Kč 500 000,- za 1 byt)
- státní dotace (Kč 320 000,- za 1 byt)
Předprojektová studie obsahuje návrh na výstavbu nepodsklepených dvojdomků postavených
na betonové desce. Dvojdomek by zahrnoval dva
byty
3+1
s možností
podkrovní
dostavby
stavebnicového
charakteru.
Z výše
uvedeného
vyplývá, že
zahájení
výstavby je nyní odvislé od získání státní dotace.
Obec nyní vyvíjí maximální úsilí na její získání již
v příštím roce. Závěrem upozorňuji, že byty po
splacení hypotečního úvěru obcí, připadnou po
dvaceti letech do vlastnictví uživatelů včetně pozemku.

5) Těžba štěrkopísku
Na svém jednání dne 12.9.2000 obecní zastupitelstvo rozhodlo o vstupu obce do společnosti
na těžbu štěrkopísku. Vzhledem k tomu, že
v současné době jsou složitá jednání spojená
s otevřením
pískovny
teprve v počáteční fázi,
budu vás o celé záležitosti
podrobně
informovat
v jarním vydání Novin.
6) Dopravní
obslužnost
v roce 2001
V říjnu zahájili zástupci obcí sdružení
v mikroregionu Týnecko jednání s dopravci o zajištění dopravní obslužnosti v mikroregionu autobusovou dopravou v roce 2001. Obce zahájily tato
jednání s vědomím, že se na okrese Kolín rozpadl
tzv. solidární systém, který byl v minulých letech
„zastřešen“ referátem dopravy okresního úřadu.
V rámci solidárního systému odvádělo všech 100
obcí okresu příspěvek ve výši Kč 130,- na obyvatele a rok. Příspěvek byl ukládán na zvláštní účet
okresního úřadu a disponoval s ním referát dopravy, který z tohoto účtu dotoval dopravce a zároveň s nimi vedl jménem obcí jednání. Rozpad solidárního systému vedl vedle výše uvedeného i
k tomu, že například město Kolín výrazně snížilo
svůj příspěvek na dopravní obslužnost. Shora
uvedená situace nutí obce jednat přímo s dopravci
a zároveň dopravci nutí obce k zvýšení příspěvku
na obyvatele a rok. Obce mikroregionu Týnecko
se rozhodly navýšit příspěvek na dopravní obslužnost z Kč 130,- na Kč 160,- na obyvatele a rok.
Pro naši obec to bude znamenat zvýšení příspěvku
z cca Kč 104 000,- ročně na cca Kč 128 000,ročně. Ani uvedené navýšení vzhledem
k požadavkům dopravců neumožní zachovat stávající jízdní řád, protože stát
bude hradit pouze tzv.
základní
dopravní
obslužnost. Pokud mají
obce dopravní obslužnost
financovat musí přistoupit
k redukci jízdních řádů.
Obce
mikreregionu
Týnecko se rozhodly v případě nutnosti nehradit
víkendové spoje a pouze za krajní nouze nehradit i

3) Fond rozvoje bydlení
Rovněž o Fondu rozvoje bydlení jste byli podrobně informováni v pouťovém vydání Novin.
Z tohoto důvodu se nyní již zmíním pouze o
půjčkách, které byly z tohoto fondu poskytnuty
občanům v letošním roce. Půjčky byly poskytnuty
na základě výběrového řízení vypsaného obecním
úřadem. O výsledku výběrového řízení rozhodlo
přímo obecní zastupitelstvo, které odmítlo zřídit
k tomuto účelu komisi. Půjčky ve výši 50 000 Kč
byly poskytnuty všem žadatelům.
Všechny půjčky mají splatnost do tří let a úročeny 7%. Půjčky budou spláceny v pravidelných
měsíčních splátkách (Kč 1544,-) od ledna příštího
roku. Výběrové řízení na poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2001 proběhne
koncem února příštího roku. Podotýkám, že
v letošním roce byli uspokojeni všichni žadatelé.
4) Zatmelení spár na kurtu
Začátkem listopadu byly provedeny dokončovací práce na víceúčelovém kurtu. Dokončovací
práce spočívaly v zatmelení dilatačních spar na
kurtu. Práci provedla ve velmi dobré kvalitě firma
KVADRANT Čáslav. Zhotoviteli kurtu, firmě
SUPRADUR Praha bylo ze smluvní ceny strženo
Noviny Krakovan a Božce
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některé méně vytížené spoje v pracovní dny. Jedná
se o nepopulární opatření, které bylo bohužel obcím vnuceno dopravní politikou státu. Bližší informace vám budu moci poskytnout na veřejné
schůzi obecního zastupitelstva dne 14. 12.2000,
protože v této době budou ukončena jednání
s dopravci.

v Krakovanech místo zničeného kaštanu. Ještě
letos bude vysazena na „trojúhelníku“ u domu p.
Dvořáka v Božci další lípa, po odstranění vyvráceného pařezu. Podél chodníku ze zámkové dlažby
pod obecním úřadem bude rovněž ještě letos vysázen živý plot. Příští rok budou u rybníka v dolní
části obce vysázeny tři duby. U obecního úřadu
bude v příštím roce vysázeno pět javorů a větší
množství keřů. Větší množství keřů bude též vysázeno na starém hřišti za účelem přirozeně
oddělit tuto plochu od hřiště nového.
V zimním období bude provedena i
prořezávka starých stromů poškozených
vichřicí. Věřím, že uvedená opatření
napomohou obnovit veřejnou zeleň v obci.

7) Obecní lesy
V srpnu před živelnou katastrofou byla provedena mýtní těžba na jedné polovině parcely
č. 383 v k.ú. Uhlířská Lhota o výměře cca 60
arů. Jedná se o obecní les poblíž týnecké
paseky. Po živelné katastrofě ze dne 21. 8.
2000 byla provedena kalamitní těžba na jedné
polovině parcely č. 64/1 v k.ú.
Božec. Jedná se o obecní les v „Čižovce“ za
bývalou lipeckou pískovnou, který byl téměř
celý zničen vichřicí. Nyní je v tomto lese těžba
ukončena a palivové dřevo získané při dražbě začínají odklízet občané. Dřevo bylo prodáno za
smluvní ceny různým dřevařským společnostem.
V srpnu před živelnou katastrofou byla rovněž
provedena mýtní těžba na parcele č. 289/1 v k.ú.
Krakovany. Jedná se o „špičku“ mezi lesní cestou
na Lipec a areálem kynologického klubu. Po dohodě s lesním hospodářem budou příští rok vytěžené pozemky naorány a chemicky ošetřeny. Výsadba bude na předmětných pozemcích provedena
na jaře roku 2002.

10) Dar paní Piskačové
Děkuji touto cestou jménem svým i
celého zastupitelstva paní Marii Piskačové za
darování 5 kusů lip, které byly vysázeny v rámci
obnovy veřejné zeleně v obci.
11) Návštěva z Krakovan na Slovensku
O posvícení nás jako již tradičně navštívila delegace z partnerské obce Krakovany na Slovensku
v čele se starostou obce Jozefem Vatrtem. Vlivem
živelné katastrofy jsme nebyli schopni přivítat naše
přátelé ve velkém složení, v jakém jsme je navštívili v červnu letos my. Z tohoto důvodu nám naši
přátelé navštíví ve velkém složení až v létě příštího
roku. Posvícenská návštěva našich přátel opět napomohla prohloubit vzájemné vztahy a splnila
veškerá očekávání. Také našim přátelům
z Krakovan chci jménem obce poděkovat za darování pěti kusů lip, které jsme společně se zástupci obce, školy a sboru dobrovolných hasičů
vysadili. Jsem přesvědčen, že všechna další slova
jsou zcela zbytečná.

8) Odkoupení lesa
Na podzim letošního roku odkoupila obec od
několika vlastníků tzv. „kovářův“ les v k.ú. Krakovany o výměře 1,23 ha. Po vichřici byla v tomto
lese provedena kalamitní těžba a v příštím roce
bude provedena mýtní těžba. Les byl odkoupen za
cca Kč 55 000,- a bezprostředně navazuje na sousední pozemky obce

12) Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ
Na svém jednání 3. 10. 2000 bylo obecní zastupitelstvo seznámeno s výroční zprávou o činnosti ZŠ a MŠ. Výroční zprávu předložila obecnímu zastupitelstvu ředitelka ZŠ Mgr. Holíková a
ředitelka MŠ pí. Gerhátová. Výroční zprávy byly
podány za školí rok 1999/2000. Obecní zastupitelstvo nemělo ke zprávám žádné připomínky.

9) Obnova veřejné zeleně v obci po živelné katastrofě.
Koncem září byla zahájena obnova veřejné zeleně v obci, zničené živelnou katastrofou. Plán
obnovy vypracovala zahradnice pí. Piskačová. Pod
kinem bylo vysázeno 7 vzrostlých lipek a dvě
menší. Dvě lipky byly vysázeny na starém hřišti
podél místní komunikace vedoucí ke hřbitovu.
Jedna lípa byla vysázena u obecního úřadu místo
zničeného dubu. Naproti školnímu areálu podél
zadního traktu koloniálu Pohoda bylo vysázeno
pět lip. Další tři lípy byly vysázeny u zvoničky
v Božci. Červenolistý javor byl vysázen u zvoničky
Noviny Krakovan a Božce

13) Prodej pozemku
Na svém jednání dne 8. 8. 2000 rozhodlo
obecní zastupitelstvo v souladu se schváleným
záměrem ze dne 20. 6. 2000 prodat parcelu č. 1410
v k.ú. Krakovany o výměře 294 m2 Marii Hájkové
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z Mnichova Hradiště a Janě Novákové z Prahy 5.
Jedná se o úzký pruh pozemku podél zpevněné
cesty k bývalé týnecké vodárně u Předveského potoka. Pozemek byl vzhledem ke svému atypickému tvaru pro obec nepoužitelný a z tohoto důvodu byl jmenovaným prodán v ceně Kč 14,- za 1
m2.

ský úřad. Státní správu ve třetím stupni bude pro
naši obec vykonávat MÚ Kolín, na který bude delegována většina dosavadních pravomocí okresního úřadu. Odvolací instancí bude Krajský úřad
v Praze. Vzhledem k tomu, že má pro nás vykonávat státní správu ve třetím stupni MÚ Kolín zůstává z pohledu naši obce téměř vše při starém,
protože se nám naštěstí vyhnulo nesmyslné přiřazení k jinému městu bez ohledu na dopravní obslužnost a další vazby. Závěrem musím bohužel
konstatovat, že reforma veřejné správy povede
k dalšímu nárůstu počtu úředníků a tím i
k prodražení výkonu státní správy.

14) Obnovení provozu rehabilitace ve
zdravotním středisku
V pouťovém vydání Novin jsem vás informoval, že se obci podařilo smluvně vyřešit vztah
s provozovatelem rehabilitace Nemocnicí v Městci
Králové a zároveň i s obvodním lékařem MUDr.
Kučerou. Dále jsem vám v tomto vydání sdělil, že
smluvním vyřešením uvedených vztahů padla
poslední překážka bránící obnovení provozu
rehabilitace v našem zdravotním středisku.
Do svých kalkulací jsme však nezahrnuli
zásah „ vyšší moci“ v podobě nečekaného
úmrtí MUDr. Fabiána, který měl společně
s paní Benešovou zajistit provoz rehabilitace
po personální stránce. Pouze z tohoto
důvodu se nepodařilo v létě obnovit činnost
rehabilitačního oddělení. V současné době
má i nadále Nemocnice Městec Králové
zájem o provozování rehabilitačního
oddělení v Krakovanech. Bohužel však nemá
v současné době lékaře s potřebnou atestací.
Potřebnou atestaci získá v nemocnici Městec
Králové jedna lékařka až koncem příštího roku.
Z tohoto důvodu nelze s obnovením provozu
v nejbližší době počítat. Obec se však svého záměru v tomto směru rozhodně nevzdá. Věřím, že
mimořádně nepříznivé okolnosti bránící provozu
rehabilitace pochopíte a projevíte potřebnou trpělivost. O průběhu dalších jednání vás budu pravidelně informovat.

16) Volby do krajských zastupitelstev
12. listopadu proběhly první volby do
krajských zastupitelstev. Předpokládám, že
výsledky voleb v rámci celého kraje i obce
jsou vám dobře známy a proto se o nich
nebudu zmiňovat. V Krakovanech i Božci
byla z celostátního hlediska nadprůměrná
volební účast. V Krakovanech volilo cca
41% občanů a v Božci cca 45% občanů.
Volby v naši obci proběhly bez problémů.
Nezbývá než poděkovat všem členům
okrskových
volebních
komisí
v Krakovanech a Božci za kvalitně odvedenou práci.
17) Přivedení vody do čp. 23
v Božci
Na svém jednání dne 31. 10. 2000 projednalo
obecní zastupitelstvo žádost občanů z čp. 23
v Božci o pomoc při zajištění zásobování jejich
nájemního domu pitnou vodou. Vzhledem k tíživé
sociální situaci žadatelů (manželé Hudcovovi
s půlročním dítětem a paní Koníčková) padlo
kladné rozhodnutí. Obec po souhlasném vyjádření
majitelky pozemku č. 19/2 v k.ú. Božec paní Rákosníkové (roz. Černohlávkové), vybudovala ze
studny dislokované na předmětném pozemku (zahrada u domu čp. 23) vodovodní přípojku do výše
uvedeného nájemního domu. Vůči vybudování
vodovodní přípojky neměl žádné námitky správce
konkurzní podstaty ZD Krakovany ing. Beran
(majitel domu) stejně jako předseda VD Krakovany pan Netušil (spoluuživatel studny). Před vybudováním této vodovodní přípojky byly obyvatelé
domu čp. 23 zásobováni vodou ze studny v areálu
družstevního
vepřína.
Náklady
spojené
s vybudováním vodovodní přípojky uhradí občané
z čp. 23 v Božci obci pravidelnými splátkami do
konce příštího roku.

15) Reforma veřejné správy
Volbami do krajských zastupitelstev byla zahájena reforma veřejné správy. Pro vaši informaci
uvádím několik podstatných informací z této oblasti. K 31.12.2002 bude ukončena činnost okresních úřadů. Po ukončení činnosti budou státní
správu vykonávat obce v tzv. třístupňovém systému. Pro větší názornost uvedu příklad. Státní
správu v prvním stupni bude pro naši obec vykonávat Obecní úřad v Krakovanech. Státní správu
v druhém stupni bude pro naši obec vykonávat
MÚ Týnec nad Labem zhruba ve stejném rozsahu
jako nyní. Jinak řečeno v Týnci bude i nadále matrika, stavební úřad, a pravděpodobně i živnostenNoviny Krakovan a Božce
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uvítá ve svých řadách každého občana se vztahem
k přírodě a životnímu prostředí.

18) Darovací smlouva
Na svém jednání dne 24. 10. 2000 schválilo
obecní zastupitelstvo uzavření darovací smlouvy
mezi obcí Krakovany a Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Krakovanech. V rámci
této smlouvy daruje Farní sbor obci parcelu č.
176/31 v k.ú. Krakovany o výměře 35 m2. Jedná
se o úzký pruh pozemku mezi plotem farní zahrady a starým fotbalovým hřištěm, na kterém jsou
umístěny lavičky za kterých dříve diváci sledovali
fotbalová utkání.

22) Plynofikace obce
27. 11. 2000 proběhlo na MÚ v Týnci nad Labem druhé výběrové řízení na zhotovitele plynofikace v obcích mikroregionu Týnecko. První výběrové řízení bylo zrušeno Úřadem pro hospodářskou soutěž v Brně na základě odvolání jednoho
účastníka této soutěže z důvodu pochybení při
zadávání soutěže. Pouze zrušení tohoto výběrového řízení oddálilo začátek výstavby. Pokud se při
opakovaném výběrovém řízení žádný účastník neodvolá budou práce při dobrém počasí zahájeny
ještě letos. Případné odvolání by však mohlo celému mikroregionu výrazně zkomplikovat situaci,
protože potřebuje uzavřít smlouvu s vítězem soutěže ještě do konce letošního roku. V opačném
případě by mohl mikroregion případně přijít o
schválenou státní dotaci ve výši 21 milionů korun,
bez které nelze stavbu realizovat. Další nové informace Vám budu schopen poskytnout až na veřejné schůzi obecního zastupitelstva konané dne
14. 12. 2000 v pohostinství u Rohlíčků. Zainteresované obce věří, že výběrové řízení dobře dopadne a výstavba plynofikace se podaří v příštím
roce realizovat.

19) Dar obce Mikulůvka
Možná si někteří z vás ještě vzpomenou na
sbírku, která se v naší obci konala v roce 1997.
Sbírka byla určena občanům, kteří byli na Moravě
postiženi záplavami. Naše obec věnovala výtěžek
ze sbírky Mikulůvce. Mikulůvka je obec na okrese
Vsetín a během záplav utrpěla jedny z největších
škod v celém regionu.
Z posvícenského vydání našich novin se
obecní zastupitelstvo v Mikulůvce dočetlo o naší
živelné katastrofě a o rozsahu škod způsobených
vichřicí s krupobitím v naší lokalitě. Následně se
obecní zastupitelstvo v Mikulůvce rozhodlo oplatit
nám pomoc formou finančního daru. Nezbývá
než ještě jednou poděkovat za dar a radovat se nad
tím, že dobří lidé stále žijí.

23) Koncepce zásobování obce pitnou vodou
Na svém jednání 8. 8. 2000 obecní zastupitelstvo projednalo koncepci zásobování obce Krakovany
včetně Božce pitnou vodou.
Koncepce vychází z předprojektové
studie
zpracované
společností
MULTIAQUA Hradec Králové.
Předmětná studie řeší koncepci
zásobování obce pitnou vodou
variantním způsobem. Jedná se
celkem o čtyři varianty. Pro
přehlednost uvedu všechny čtyři:
Varianta A - zásobování z vodního zdroje Svárava
Varianta B
- napojení obce na vodovod
v Labských Chrčicích
Varianta C - napojení obce na vodovod v Týnci
nad Labem
Varianta D - napojení obce na vodovod
v Hlavečníku
Obecní zastupitelstvo schválilo hlavně
z důvodů ekonomických variantu C, která vychází
z napojení obce na týnecký vodovod u rozvodny.
Dále se rozhodnutí obce opírá o výsledek jednání

20) Doplnění obecního zastupitelstva
19. 10. 2000 se písemně vzdala svého poslaneckého mandátu v obecním zastupitelstvu
Jana Burešová, která kandidovala za KDUČSL. V souladu s volebním zákonem
byl nejprve osloven první náhradník
uvedené strany pan Jan Koláčný,
který ze zdravotních důvodů odmítl
na uvolněné místo nastoupit. Rovněž
druhý náhradník uvedené strany pan
Václav Tuček odmítl mandát převzít. Nakonec
uvolněné místo převzal třetí náhradník zmíněné
strany pan Stanislav Koláčný. Pan Stanislav Koláčný se ujal svého mandátu na zasedání obecního
zastupitelstva konaného dne 24. 10. 2000. Do nastávající práce mu přeji svým i vašim jménem
mnoho úspěchů a pevné nervy.
21) Doplnění komise životního prostředí
K 1. 10. 2000 ukončil ze zdravotních důvodů
práci v komisi životního prostředí pan Stanislav
Petříček starší. Do této doby se nám nepodařilo
sehnat náhradu. Komise životního prostředí ráda
Noviny Krakovan a Božce
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s MÚ Týnec nad Labem, VODOSem Kolín a
VAKem Pardubice. Podotýkám, že některé záležitosti převážně technického charakteru je třeba ještě dojednat. Nyní přejdu od koncepce zásobování
obce pitnou vodou ke koncepci dlouhodobého
rozvoje obce. Mnozí z vás se mě často ptají, proč
nepřipravujeme nyní raději výstavbu vodovodu
než plynofikace. Své otázky odůvodňují
připravovaným zdražením plynu a
suchem, které způsobilo vysychání
domovních studní. Otázky pramení
z neznalosti náročnosti přípravy
velkých investičních akcí, jak po
stránce projektové, tak po stránce
ekonomické. V rámci projektové
přípravy musí být například každý
majitel pozemku dotčeného stavbou
požádán o souhlas s provedením stavby.
V dnešní době se jenom vyřízení této záležitosti
táhne řadu měsíců a někdy i let. V rámci ekonomické přípravy velkých investičních akcí je
v případě malých obcí nezbytně nutné získat výraznou státní dotaci – i v tomto případě trvá vyřízení řadu měsíců. Z výše uvedeného nelze vyplývá,
že velké investiční akce nelze měnit za pochodu a
připravit je ze dne na den. A nyní se dostávám

k jádru věci. Obec plánuje tyto velké akce na základě požadavků občanů. Výstavbu vodovodu
však mohla těžko zařadit mezi připravované investiční akce, protože v roce 1993 se v rámci ankety
zjišťující požadavky občanů na výstavbu inženýrských sítí pouze dvě domácnosti vyjádřily pro výstavbu vodovodu. Podotýkám, že z 320 anketních lístků se nám vrátilo vyplněných
pouze 35. Pokud nepřekoná velká
část občanů lhostejnost vůči záležitostem veřejným, nevyhneme se
podobným steskům ke své vlastní
škodě ani v budoucnu.
Na
závěr
několik
upřesňujících informací. Pokud
bude v tomto volebním období
realizována výstavba plynofikace, lze
s výstavbou vodovodu reálně počítat až
okolo roku 2005. Pokud by z jakéhokoliv důvodu
padla výstavba plynofikace, mohla by první etapa
výstavby vodovodu začít ještě v roce 2002.
Od práce přejděme k věcem příjemnějším.
Dovolte mi, abych všem věrným čtenářům našeho
čtvrtletníku popřál příjemné prožití vánočních
svátků a mnoho zdraví i štěstí v novém roce. 

Kdo neplatí rozhlasový a televizní poplatek

kalendářní čtvrtletí je nižší než 1,4-násobek životního minima.
Osvobozeny jsou dále osoby s úplnou nebo
praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou. Na
poště stačím předložit průkazky ZTP/P, ZTP a
potvrzení od lékaře o oční nebo sluchové vadě.
Úlevy na poplatcích za televizi a rozhlas jsou
upraveny v Poštovním Věstníku č. 15 z 22.7.1997

Josef Polák, starosta obce

Od rozhlasového a televizního poplatku je
osvobozena fyzická osoba, jejíž příjem za uplynulé
kalendářní čtvrtletí je nižší než 1,4-násobek životního minima. Žije-li v téže domácnosti s dalšími
osobami a součet jejich čistého příjmu za uplynulé



Re

Omluva

Pro nedostatek finančních prostředků z důvodů živelné pohromy v srpnu se nekonalo tradiční posezení
s důchodci. Obecní zastupitelstvo v Krakovanech se tímto omlouvá všem důchodcům Krakovan a Božce. 

M.Čábelková, předsedkyně sociální komise
Hubertova jízda
Na závěr letošní jezdecké sezóny uskutečnila
Jezdecká společnost Moravec dne 28.10.2000 již
tradiční 3. ročník Hubertovy jízdy.
Noviny Krakovan a Božce
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Po slavnostním nástupu, zaznění fanfáry pana
Robovského a úvodním proslovu starosty obce
J. Poláka zahájil ing. Novotný Hubertovu jízdu.
Svým komentářem přiblížil všem přítomným celé
dění této akce, do které byly zařazeny tato body:
parkur spřežení, dostih poníků pod sedlem i v
zápřeží, ukázka výcviku dětí pod
vedením paní Novotné z
Uhlířské Lhoty. Svou účastí
nás poctilo 17 jezdců pod
sedlem, 10 spřežení velkých
koní, 5 spřežení poníků.
Celkem se jízdy zúčastnilo 47
koní. Nejvzdálenějším účastníkem
byl pan Jandl ze Semic u Lysé nad Labem
a pan Drbohlav z Bylan u Českého
Brodu. Družina vedena liškou paní
Novotnou a mástrem R. Moravcem
absolvovala několik překážek na lukách kolem lesů
a po té se přidali mistři opratí v doprovodu všech
příznivců koní naložených na kočáry, koněbus, v
povozech na vlastních autech a vyjeli do terénu
Sváravské přírody a okolí Týneckého polabí.
Po návratu zpět na přesedliště následovalo
občerstvení a odpočinek jezdců a koní. Děti využily možnost svezení. Po přestávce následovala poslední fáze Hubertovy jízdy, zdolání překážek a
závěrečný hon na lišku.
Za velkého povzbuzování a potlesku zvítězila
a stala se tak královnou honu paní Novotná na

koni Žaneta. Tímto závodem byla akce pro toto
odpoledne v 16:00 hod. ukončena s tím, že dekorování bude provedeno večer v pohostinství U
Rohlíčků.
Po 20:00 hodině,
kdy se zaplnil sál všemi
účastníky
honu
a
místními lidmi, byl
zahájen soud všech
hříšníků.
Soudce
i
přísedící byli shovívaví,
jejich
postřehy
k
obžalovaným pobavily celé
obecenstvo. Vyhlašování vítězů a předání cen
přijaly dvě známé osobnosti jezdeckého sportu militaristka P. Sůrová (stáj Vasury Kolesa) a
parkurová jezdkyně M. Pohořalá (stáj Konnvest
Kolín). Za doprovodu kapely Tetovanka
následovala volná zábava, kde všichni přislíbili
účast při dalším ročníku Hubertovy jízdy.
Touto cesto bychom chtěli za úspěch a vydaření celé akce poděkovat především sponzorům:
Jatky Lipec, pan Ouzký z Božce, pan Štrincl z
Krakovan a další bez jejich pomoci bychom vše
nemohli uskutečnit: rodina Novotnova, Kejlova,
Čábelkova, paní Sojková, pan Luňák, pan Kosina.
Ještě jednou všem mnohokrát děkujeme a přejeme: Ať ty koně jdou. 

Čtyři lípy pod kinem – skácet,
kaštan – skácet usneseni OZ

ná na jaře, kdy se větve prosvítily bílými hvězdičkami květů z nichž plynula milá vůně a ptačí zpěv.
Co přemítání a melancholie padalo
s listopadovými večerními mlhami, při procházkách před začátkem představení v místním kině.
Spadané listí mírně tlumilo kroky i hlas procházejících byl tiší pod klenbami lip.
V zimních večerech jak zde bylo krásně, když
větvemi prostupoval měsíční svit a orážel se od
sněhové pokrývky.
A dnes? Dnes nám zůstanou jen vzpomínky
na krásné letité krakovanské lípy. Co asi by tomu
řekli naši dědové, kteří lípy sázeli? 

Moravcovi a spol.

„Vaše názory, postřehy a články uveřejníme
v Novinách Krakovan a Božce“, tato výzva byla
zveřejněna v zářijovém čísle.
Využívám této výzvy a tady je můj názor na
rozhodnuti OZ. Nejsem rodilý „Krakovaňák“, ale
vždy jsem obdivoval krakovanské lípy. Těžko je
mi posuzovat rozhodnutí OZ a kácení lip zničených vichřicí dne 21.8.2000. Dílo zkázy jsem viděl
až při likvidaci, kterou prováděli vojáci.
Šťasten, přešťasten buď každý, komu bylo
dopřáno chodit lipovou alejí u kina. Jak byla krás-

J.Rambousek
vu holubů, drůbeže a místní výstavu králíků. Za 35
let činnosti ZO je to již 24. výstava, která je pořádána o krakovanském posvícení. Výstavy se zú-

24. výstava chovatelů
Ve dnech 23.-24. září uspořádala ZO ČSCH
Krakovany na chovatelském areálu Okresní výstaNoviny Krakovan a Božce
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častnilo 50 chovatelů ze 6-ti organizací okresu Kolín a zbytek byli chovatelé z okolí.

zakrslou Vyandotku zlatou Darius Stanislav, na
zakrslou Vyandotku tmavou Tuček Pavel, vítězná
cena kohout zakrslých Vyandotek na zakrslou Vyandotku žíhanou Tuček Pavel, na Antverpský
vousáč křepelčí Šálek Oldřich ml. Z Volárny,
kachna Pomořanská modrá Musil Milan ze Žiželic.
Králíků bylo vystaveno 114 kusů. Největší zastoupení u králíků bylo u Českých strakáčů 41 kusů v šesti barvách a to: Český strakáč černobílý
(čestnou cenu získal Tuček Josef), dále byli strakáči modrobílí, havranovití, strakáč divoký, železitý a
černožlutý (čestná cena Tuček Josef).
Krakovanská organizace je v české republice
jediná, která má šest barev tohoto národního plemena. Dále čestné ceny získali: Darius Stanislav na
Velké světlé stříbřité, Tuček David na Vídeňské
modré, Darius Stanislav na Vídeňské šedé, Machala Jaroslav na Burgunský, Trojan Josef Tříslový
černý, Dřevo Vladimír, Starý Kolín, Hermelín bílý
červenooký.
Přestože krakovanská organizace má jen 12
členů a z toho jsou dva na vojně, tak naši

Bylo vystaveno 280 kusů holubů. V klecích
jednotlivě bylo 80 kusů a po pěti kusech ve 40-ti
voliérách. Uděleno bylo 17 čestných cen, které
byly uděleny následujícím chovatelům:
Vlastník Jaroslav ml. Na České čejky rousné
modré šupkaté, Tuček Josef na České čejky rousné
černé šupkaté, Havrda Josef z Lipce na Anglické
kudrnáče červené, Kysilka Rudolf z Hradišťka II.
Na Staroholandský kapucín červený, Valenta Miloš z Chlumce nad Cidlinou na Jeptiška černá,
Calda Miloš z Dolan na Český stavák bílý plamínek, Novák Jan z Uhlířské Lhoty na Český stavák
červený lysý, Líska Vladimír z Křečhoře na Český
stavák žlutý sedlatý, Vlastník Jaroslav st. na Český
stavák modrý sedlatý, Darius Stanislav na Pracheňský káník modrý, Tuček Josef na Moravský
pštros černý, Šec Josef z Přelouče na Polský rys
modrý bělopruhý, Beneš Josef z Radovesnic I. na
Moravský pštros modrý černopruhý, Machala Jaroslav z Týnce nad Labem na Polský rys žlutý šupinatý, Mazanec Jaroslav z Českého Brodu na
Americký king bílý, Sykáček František z Lipce na
Modén modrý černopruhý.
Drůbeže bylo vystaveno 51 voliér. Z toho bylo 10 voliér velké drůbeže a 41 voliér byla drůbež
zakrslá a zdrobnělá. Dále ukázková expozice vodní drůbeže okrasných kachynek – karolinky, mandarinky, čírky a braňačky. Bylo uděleno 9 čestných
cen, které získali: na Vlašky černobílé Tuček J., na
zakrslé Vlašky zlaté Kysilka Rudolf z Hradišťka
II., na zakrslé Velsumky Král Jiří z Polep, na zakrslé Vyandotky bílé Kysilka Rudolf z Hradiťka
II.,vítězná cena slepice zakrslých Vyandotek na

chovatelé dosahují dobrých výsledků na celostátních, speciálních, okresních i místních výstavách.
Shora uvedené výsledky mluví za všechny komentáře. Redakční rada touto cestou děkuje místní organizaci chovatelů za velmi dobrou prezentaci obce v rámci celé republiky.
Všem členům ZO přejeme i do budoucna
hodně chovatelských a osobních úspěchů. 

St. Petříček, J. Tuček

Zahrádkáři na Přemyslovské Budči
Noviny Krakovan a Božce
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Sestupujeme do Zákolan, kratičký pohled na
sochu prezidenta Antonína Zápotockého, který se
zde narodil a odjíždíme.
„O Velvary, o Velvary, kde jsou mé tolary …“
si každý mohl zazpívat po obědě v hotelu Záložna.
Po obědě sestupujeme do městečka Peruc.
Navštěvujeme v zámku galerii akademického malíře Emila Fialy, který zde působil. V muzeu české
vesnice v zámeckém špýcharu si starší účastníci
zavzpomínali u trakařů, ručních řezaček a dalšího
nářadí, které se používalo v ve vesnickém hospodářství, jak s ním v mládí pracovali. Prohlídku
městečka končíme u Oldřichova dubu
v příjemném chládku lesa.
Vracíme se přes Velvary do malé vesničky
Máslovice plné zeleně. Na návsi v zeleném domku je malé muzeum másla, jediné v naší republice.
Bylo založeno v roce 1997. V prvé menší místnosti je výstava fotografií „Les a příroda“. V druhé
místnosti jsou exponáty spojené s výrobou másla.
Od dojaček, máselnic, forem na máslo a stolní máselničky. Zajímavé jsou i obaly na máslo z celého
světa. Při odchodu z muzea si každý účastník kupuje nějaký suvenýr na památku. Myslím ale, že
medovina jako památka nevydrží.
Zájezd končí, počasí nám přálo. Jsme spokojeni. 

Hrad Okoř opěvovaný trampy a vyhledávaný
nejen pražskými turisty navštívili účastníci zájezdu
zahrádkářů z Krakovan 19. srpna 2000. Hrad je
přivítal bouřkou a dešťovou přeháňkou. Při prohlídce hradní zříceniny (hrad byl založen ve 13.
století) nás provází již příjemné počasí.
Zvlněnou krajinou národního parku Horní
povltaví přijíždíme do Zákolan. Z parkoviště nastupujeme na dosti obtížný výstup na Přemyslovskou Budeč. Rotunda sv. Petra a Pavla na Budči
ozářená sluníčkem, stojí tu majestátně mezi letitými lípami a kaštany. Procházíme celé hradiště, zastavujeme u dvojitých valů a základů kostela Panny Marie. Kostel byl postaven pravděpodobně
v 10. stol. Prohlídku Budče končíme v rotundě sv.
Petr a Pavla, která byla postavena na zlomu 9.-10.
stol. Archeologický průzkum prokázal, že rotunda
na Budči je na území republiky jediný a jedinečný
doklad zachovalé stavby z té doby. Zařízení rotundy je nové. Původní zařízení pokud se zachovalo a pokud nebylo v posledních letech zcizeno je
deponováno v muzeu v Kladně.
Nové zařízení rotundy vysvětil kardinál Miloslav Vlk na národní svatováclavské pouti v roce
1993. Divné pocity na nás doléhají. Stojíme
v místech, kde svoje vědění získával patron české
země svatý Václav.

J.Rambousek

Osadní výbor v Božci
12. listopadu 2000 vstoupil v platnost nový Zákon o obcích. Jednou z novinek je možnost zřízení
osadního výboru v částech obce (případ Božce). Osadní výbor je čistě občanskou záležitostí přibližující
rozhodování o věcech veřejných více směrem k lidem. Proto je v zájmu nás všech, abychom se plněji zapojili
do dění v Božci, abychom efektivněji řešili naše problémy a aby náš hlas měl větší (zaslouženě větší) váhu při
jednáních zastupitelstva obce. Zúčastněme se věcí, které se nás osobně dotýkají!
Bližší informace o zřízení a náplni osadního výboru v Božci budou vyvěšeny na informačních
deskách obecního úřadu nebo sděleny přímo na obecním úřadě. 

R. Gruzovský
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Ženy na venkově:
PERSPEKTIVA

NEJASNÁ

podílu žen v celém národním hospodářství.
Hlavním okruhem pracovních příležitostí pro
ženu na venkově bylo až do devadesátých let
zemědělství. Po transformaci jednotných zemědělských družstev jsou ženy na venkově značně
omezeny ve svých možnostech uplatnit se na
trhu práce

Rozhovor s předsedkyní ČSŽ j PhDr. Zdeňkou Hajnou, CSc J.
Problematice žen žijících na venkově
není v České republice věnována zvláštní
pozornost. Proto Český svaz žen, který má
dvě třetiny své členské základny na venkově,
inicioval mezi ženami nejednu diskusi o
tom, jak svoji situaci vnímají. O jejich současném postavení a o stavu českého venkova
hovoříme s předsedkyní ČSŽ Zdeňkou Hajnou, která se v září zúčastnila mezinárodního zasedání CEA (Konfederace evropského
zemědělství) v Krakově, kde vystoupila na
toto téma.

Život žen na venkově je v nových podmínkách provázen četnými problémy. Jaké
to jsou?

Především nezaměstnanost. V evidenci
uchazečů o zaměstnání je vždy značně vyšší podíl žen než mužů, v některých okresech až 62%.
Ženy jsou častěji postihovány dlouhodobou nezaměstnaností. Ženy z malých obcí se do evidence uchazečů o zaměstnání nehlásí, protože
hledání zaměstnání přes okresní úřad práce je
pro ně díky dojíždění finančně nákladné. A majíli již věk, že by mohly požádat o mimořádný důchod, požádají o něj. Zaměstnání obtížně získávají i mladé a svobodné ženy, velmi nízká je
ochota přijímat matky s malými dětmi a ženy
přibližně deset let před důchodem. Při získávání
místa jsou ženy flexibilnější zejména proto, že
jsou v pásmu středně kvalifikované práce. Nižší
je však jejich mobilita - z rodinných důvodu si
nemohou dovolit jako muži pracovat delší čas
mimo rodinu a bydlet v ubytovnách. Zejména
ženu s nižším vzděláním jsou ochotny, často
však z ekonomických důvodů nuceny přijímat
méně placenou práci. Ženám je také velmi často
nabízena pouze sezónní práce, mzda se vyplácí
"přímo", neuzavře se pracovní smlouva, neplatí
se zdravotní a sociální pojištění. Stávají se tak
levnou pracovní silou pro mnohé soukromé
podnikatele. Oficiální statistika sleduje nezaměstnanost v třídění podle okresů takže jak velká
je nezaměstnanost žen na venkově není možné
zjistit.

České ženy obecně jsou tradičně velmi
orientovány na rodinu, a!e zároveň i na svoje
pracovní uplatnění. Došlo v této orientaci k
nějakým podstatným změnám?

Většina žen ve venkovských aglomeracích je
spjata a potřebou být zaměstnána. Jejich zaměstnanost má však své specifické rysy. Odedávna
ženy na venkově plnily- kromě povinností v rodině a v domácnosti spolu s výchovou dětí také
mnoho úkolů v rodinném hospodářství. Tyto
činnosti se sice a období socialismu postupně
silně omezily, ale zůstaly z nich některé prvky
(chov drobného hospodářského zvířectva, práce
na zahrádkách apod.). A to vše za socialismu i v
současnosti žena vykonává nad rámec svého zaměstnání. za kterým dojíždí mimo svůj vlastní
domov. I když se vybavenost domácností na
venkově přiblížila vybavení domácností v městech. zůstávají nevýhody v neprospěch pracovního zatížení žen na venkově. Souvisí to i s nutností zabezpečení chodu rodiny, kdy na venkově
je v rodině více dětí.

Považujete potřebu žen být zaměstnány
jen za ekonomickou nutnost?

Na venkově však žije i řada kurážných
žen, které se odvážily začít soukromně podnikat ....

Být zaměstnána je nejen ekonomickou nutností, ale i potřebou využít své mnohdy lepší
kvalifikace než mají muži. neboť z celkového
počtu středoškolsky vzdělaných obyvatel je 60%
žen. Se snižujícím se věkem toto procento stoupá. Z celkového počtu obyvatel na venkově je
pouze 1.6% žen v domácnosti. U některých skupin - především do 25 let, většinou svobodných,
nebo s odrostlými dětmi, s vyšším vzděláním nepřipadá tato volba vůbec v úvahu. Podíl ekonomicky aktivních žen na venkově se přibližuje

V procesu transformace naší ekonomiky je
cestou řešeni i soukromé podnikání. V celostátním měřítku však podniká jen asi 5 000 žen
(0,2%). Na venkově je tento jev častější. Je patrné. že transformace na venkovské ženy díky rozpadu jednotných zemědělských
družstev a
zmenšení pracovních příležitostí v místě bydliště
dopadla daleko dříve. Pokud jde o soukromé
dokončení na straně 12
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dokončení ze strany 11

podnikání v zemědělství, uvažují o něm ženy ve
věku 45-50 let především tehdy, když soukromě
hospodaří i jejich manžel. Mladší ženy se o podnikání v zemědělství vůbec nezajímají. Odrazuje
je časová náročnost. nejčastěji nedostatek kapitálu pro zahájení činnosti, malá rentabilita. nedostatek odbytu na vesnici.

Úspěšný fotbalový podzim

Již tradičně se po skončení jarní nebo podzimní části mistrovské soutěže zabýváme rámcovým hodnocením právě uplynulé sezóny. Letošní podzim se našim fotbalistům vydařil, přičemž v této souvislosti nejde ani tak o současné
umístění v tabulce, ale zejména o předvedené
výkony. Zdá se, že hráči našeho fotbalového Amužstva pochopili, že fandové u „svého“ týmu
oceňují především bojovnost, touhu po vítězství
a snahu bojovat až do konce utkání. Samotný
výsledek utkání pak pro ně není vždy tím nejpodstatnějším. V převážné většině utkání však
mužstva hrající s těmito vlastnostmi dosáhnou
kvalitního výsledku.
Příprava A-mužstva na podzimní sezónu byla zahájena na turnaji v nedalekém Újezdě a nedopadla vůbec špatně. Naše mužstvo se v turnaji
umístilo na druhém místě. Další turnaj, a to
memoriál J.Kolínského a Z.Mikeše dokonce naše mužstvo vyhrálo, kdy utkání mezi naším týmem a soupeřem ze sousedního Týnce nad Labem, bylo mnohými diváky označováno za předčasné finále. O tom, že naše mužstvo mělo
v průběhu podzimní sezóny vcelku solidní formu svědčí skutečnost, že první porážku utrpělo
až v devátém zápase sezóny. Vyrovnané výkony
A-mužstva v podzimní sezóně jsou příslibem i
pro sezónu jarní. Lze konstatovat, že k přístupu
hráčů v utkáních nelze mít zásadních námitek.
Pokud by se podařilo zkvalitnit i tréninkovou
docházku, nebylo by namístě mít jakékoliv obavy
o krakovanský fotbal.

Další brzdou je nepochybně malá mobilita, daná vázaností na vlastní bydliště.
Za prací dojíždí 64% ekonomicky činného
venkovského obyvatelstva, v některých obcích až
80% žen. Ženy si stěžují hlavně na nedostatečné
a nevhodné dopravní spoje. Ne každá rodina má
auto. Problémů je daleko více, jsou však obecného charakteru, platí pro všechny ženy, bez rozdílu, zda žijí na vesnici či ve městě. Za největší diskriminaci ženy považuji ten fakt, že dosahují asi
73% mzdy muže a v současné době se tyto rozdíly začínají zvyšovat.
Od ledna příštího roku budou platit v naší
zemi nové zákony, které definují diskriminaci,
stanovují stejnou odměnu za práci a zejména
vytvořily mechanismy pro lepší vynutitelnost porušovaných práv. Na bedrech ženského hnutí
teď leží velký úkol ženy s těmito zákony seznámit a posilovat je. Již v současné době začínáme
díky 4. Komunitárnímu programu Evropské
komise Pro rovnost příležitostí s touto výchovou.

Jak definujete pojem venkov?

Venkov chápu jako katastrální území sídel s
méně než 2000 obyvateli - je to 70% rozlohy republiky, kde však žije pouze 30% obyvatel. Počtem obyvatel žijících v obcích do 2000 obyvatel
se ČR blíží vyspělým západoevropským zemím
(Francie, Nizozemí. Švédsko). Nejhorší situace je
v obcích do 500 obyvatel. V těchto obcích žije
přestárlé obyvatelstvo a hrozí jim nebezpečí vylidňování. Narůstá podíl obyvatelstva v poproduktivním věku, který již převýšil podíl obyvatel
předproduktivního věku. V řadě venkovských
obcí představují obyvatelé poproduktivního věku
více než čtvrtinu celkového obyvatelstva, v některých obcích do 500 obyvatel až 40% obyvatel
obce. Varujícím signálem pro další rozvoj venkova je skutečnost, že existují obce, kde dětská
složka není zastoupena vůbec. Tyto obce nemají
šanci nejen na další rozvoj, ale ani na přežití. 

Dorostenci bojují o celkové vítězství a žáci,
kterým je vlastní především bojovnost, se zápas
od zápasu stále zlepšují.
Vážení sportovní přátelé,
Dovolte, abych jménem svým i jménem fotbalového výboru popřál všem našim fotbalistům
hodně zdraví a fotbalové chuti a Vám hodně
štěstí a spokojenosti v roce 2001. 

Za výbor SK Krakovany
JUDr. M.Mayer, jednatel

Převzato ze zpravodaje
„Žena třetího tisíciletí“
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né počínání maskovat pod rouškou noci (např.
kolem 23.00). Zvláště alarmující a zavrženíhodný
je postup natažení hadice přes cestu a vypouštění
fekálií na cizí pozemek – v neděli krátce po poledni (vše zdokumentováno).
Vedle odporného zápachu pak tito občané
ohrožují prakticky celou obec reálnou možností
zanesení kanalizační sítě odpady, jež sníží její
průtok a při průtrži mračen, přívalových
deštích nebo dlouhotrvajících vydatných
srážkách mohou vystoupit na povrch a
způsobit nemalé škody zničením zdrojů
pitné vody (k čemuž postupně dochází
již při samotném vypouštění) či dokonce rozšířením epidemií.
Nechť toto upozornění, podpořené hlášením
obecního rozhlasu, slouží jako varování všem, kterých se toto vskutku nebezpečné počínání týká. 

Vypouštění odpadů do dešťové kanalizace
V našich obcích stále přetrvává mnoho nešvarů souvisejících s ekologickým chováním a jednáním. Jedním z nejmarkantnějších je vypouštění
odpadů z domácností do veřejné dešťové
kanalizace. Výbor životního prostředí při OÚ
monitoruje
několik
případů
jak
v Krakovanech, tak v Božci, dokonce
docházejí hlášení o nových porušeních
Zákona o odpadech. Chtěli bychom
upozornit občany, kteří vypouštěním
septiků do kanalizace přímo zákon
porušují, na reálně hrozící nebezpečí vysokých
finančních postihů (řádově desítky tisíc korun)
vymahatelných již v koordinaci s Referátem životního prostředí Okresního úřadu v Kolíně za přispění policie nebo soudní cestou. Upozorňujeme,
že výboru jsou známy nejen případy vypouštění
doslova za bílého dne (lehce lze vysledovat zdroj
znečištění podle charakteristického velice nepříjemného a usvědčujícího zápachu), ale pozornosti
neujdou ani občané, kteří se snaží své protizákon-

Za výbor životního prostředí
Robert Gruzovský, předseda

Tým zdravotních sester nabízí zdrav, služby v domácím
prostředí pacienta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Převazy: kožní defekty (dekubity, bércové vředy, …)
Aplikace injekcí
Odběry biologického materiálu
Měření TK,P
Výplachy, ošetření permanentních katetrů
Ošetření stomií
Aplikace inhalační a léčebné terapie p.o., s.c., i.m.
Donáška léků
Nácvik a zaučování aplikace inzulínu
Prevence proleženin
Nácvik sebeobsluhy (pooperační stavy),…
Ošetřování pacientů v terminálních stavech

Zdravotní péči poskytujeme 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
Tyto služby hradí zdravotní pojišťovna po indikaci obvodního lékaře.
Informace na tel.: 0607/805618
Agentura domácí péče
Altmanová Marie
Jeronýmova 448
28002 Kolín IV.
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pouti do Svaté země.
Od té doby uplynulo hodně vody a betlémy si našli své místo mezi lidmi. Než do našich
domovů vstoupil vánoční stromeček, dávaly se
drobné štědrovečerní dárky k betlému. Vždy na
svátek Tří králů byly figurky doplňovány o královský průvod. V nové podobě pak betlém zůstal na
čestném místě ve světnici až do Hromnic, tedy do
2. února, kdy
se sklidil a
pečlivě
uložil. Každý
umělec
si
vytvořil
betlém podle
svých představ, a tak
vznikla
ta
mnohá překrásná díla,
kterým
se
obdivujeme i
dnes.

Betlém

Stavění jesliček je prastarý zvyk, který dožil
až do naší doby. Děje se tak po vzoru svatého
Františka z Assisi, který chtěl lidem ve vesnici připomenout narození betlémského Dítěte. Chtěl,
aby všichni na vlastní oči viděli, v jaké nouzi a bídě
se Ježíšek nalézal. Určitě i vy víte, co takové novorozeně potřebuje. Jenže tady mělo ležet dítě
v jeslích
na
seně,
mezi
volem a oslíkem
stejně
jako Spasitel
světa. A tak
František
v jeskyni postavil jesle ke
krmení, naplnil je senem,
nechal přivést
vola i osla a
všechno provedl tak, jak
slyšel vyprávět
během
své

M.Čábelka
ml.

Obecní zastupitelstvo v Krakovanech Vám přeje
radostné a pokojné prožití Vánočních svátků,
požehnaný rok 2001 a úspěšný vstup do nového
tisíciletí.
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