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Velikonoční

Hou, hou hou,
Velikonoce jsou!
Plno květů, plno lásky,
srdcí dárky za pomlázky.
Velikonoce jsou!

Hou, hou hou,
Velikonoce jsou!
Planou tváře, září líčka,
co dáš, hochu, za vajíčka?
Velikonoce jsou!

Hou, hou hou,
Velikonoce jsou!
Netrap láskou švarné líce,
vzpomeň něčím na kraslice.
Velikonoce jsou!

Hou, hou hou,
Velikonoce jsou!
Jarní láska, hochu drahý,
otevírá srdcí prahy.
Velikonoce jsou!

Hou, hou hou,
Velikonoce jsou!
Veselé zas budou panny,
jak ty naše žírné lány.
Velikonoce jsou!

Hou, hou hou,
Velikonoce jsou!
Nebe čisté, bezmračné je,
skřivan jásá, písně pěje.
Velikonoce jsou!
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Hou, hou hou,
Velikonoce jsou!
Hody hody doprovody,
bude Máj s ním lásky svody.
Velikonoce jsou!
Z Brodska

4. Plynofikace obce
27.11.2000 proběhlo na MÚ v Týnci nad Labem opakované výběrové řízení na zhotovitele
plynofikace v obcích v mikroregionu Týnecko.
Vítězem výběrového řízení se stala firma MEP
Praha. Zdárné ukončení výběrového řízení umožnilo uzavřít smlouvu o dílo a následně zahájit
zemní práce. Vítězná firma provede plynofikaci
v mikroregionu Týnecko za 57.416.000,- Kč. Připomínám, že na financování plynofikace
v mikroregionu
se
podílí
částkou 20 mil. Kč Východočeská plynárenská a.s. a
částkou téměř 21 mil. Kč Státní
fond
životního
prostředí.
Zbývajících cca 17 mil. Kč hradí
obce za pomocí prostředků,
které získaly od Stavební
spořitelny
Raiffeisen
díky
uzavřeným
smlouvám
o
stavebním spoření. V současné
době je už zahájena plynofikace Krakovan a
v nejbližší budoucnosti budou zahájeny práce na
plynofikaci Božce. Plynofikace celého mikroregionu bude dokončena v listopadu letošního roku.
Z výše uvedeného vyplývá, že příští zimu budou
již moci občané vytápět své domácnosti zemním
plynem.

Zprávy a informace z Obecního úřadu
v Krakovanech
Vážení spoluobčané,
V dnešních „Zprávách a informacích“ Vás seznámím s děním v obci od vydání vánočního čísla
Novin Krakovan a Božce.
1. Nový zákon o obcích č. 128/2000 Sb.
Od
12.
listopadu
loňského roku platí nový zákon o obcích č. 128/2000
Sb., který nahradil právní
úpravu z roku 1990. Pro vaši
lepší orientaci při jednání
s úřady Vás seznámím se
změnou názvosloví, která
vstoupila v platnost společně
s účinností nového zákona.
Od 12. listopadu
loňského roku se obecní zastupitelstvo změnilo na
zastupitelstvo obce a stávající komise byly přetransformovány na výbory. Od uvedeného data
mohou být rovněž v místních částech zřizovány
osadní výbory. V našem případě se toto ustanovení týká Božce. S uvedenou možností byli občané
Božce seznámeni na úřední desce a rovněž
v minulém čísle našich novin. Bližší informace
spojené s platností nového zákona o obcích můžete získat na OÚ.

5. Plynofikace obce – domovní přístřešky
V poslední době se množí dotazy občanů na
problematiku spojenou s domovními přístřešky na
umístění plynoměru. V obci budou tři druhy domovních přístřešků. Montované, vestavěné a zděné budované svépomocí. Všechny tři druhy přístřešků musí být umístěny na pozemcích jednotlivých občanů.
Montované přístřešky z umělého pískovce budou montovány na hranici pozemků. Tuto službu
občanům plně zajistí obec. Uvedený přístřešek
v ceně 3.250,- Kč a hlavní uzávěr v ceně 200,- Kč
dostanou občané včetně montáže zdarma. Obec
rovněž v budoucnu objedná hromadně další technologické vybavení domovních přístřešků. Toto
technologické vybavení si však budou občané muset zaplatit.
U přístřešků vestavěných je situace obdobná.
Vestavěné přístřešky obdrží občané zdarma včetně
hlavního uzávěru a montáže. Vestavěné přístřešky
budou zabudovány do jednotlivých obvodových
zdí jednotlivých domů. Podotýkám, že montáží je
v tomto případě myšleno vysekání prostoru pro

2. Audit hospodaření obce za rok 2000
V únoru letošního roku provedli právníci finančního referátu okresního úřadu audit (kontrolu) hospodaření obce za rok 2000. Audit hospodaření obce byl shledán bez výhrad. Zastupitelstvo
obce vzalo výsledek auditu s uspokojením na vědomí na svém jednání dne 27.2.2001 a zároveň
vyslovilo poděkování odborné referentce OÚ
M. Douděrové za její kvalitní práci.
3. Rozpočet obce na rok 2001
27.2.2001 ZO schválilo rozpočet obce na rok
2001. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný. Příjmová i výdajová část rozpočtu činí 5.087.080,Kč. Největší část investičních prostředků je směrována na budování infrastruktury včetně plynofikace obce. S rozpočtem obce budete podrobně
seznámeni na veřejné schůzi ZO.
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umístění přístřešku v obvodové zdi a následné zabudování.
Zděné přístřešky si budují občané na vlastní
přání před svými domy svépomocí. Z hlediska obce se jedná o věc nadstandardní, a proto si musí
tyto přístřešky uhradit sami.
U všech typů domovních přístřešků bude jejich přesné umístění projednáno osobně s majiteli
jednotlivých domů. Projednání zajistí pracovníci
dodavatele s potřebním pracovním předstihem.
Chalupáři a chataři jsou pozváni k jednání písemně. Veškeré další informace jsou k dispozici na
OÚ.

Společenský život na vesnici
Lidé žijící na vesnici mají velmi omezené
možnosti společenského vyžití. Ve městě mají
mnohem větší výběr a možnosti. Na vesnici se
starají o společenské vyžití spoluobčanů různé
spolky: sportovci, hasiči, psovodi, chovatelé a
ženy z Československého Červeného kříže.
U nás v Krakovanech se pořádá již tradičně
„Mikulášská nadílka“ pro děti z místní ZŠ a MŠ.
V loňském roce se na jeho přípravě podílely učitelky ze ZŠ a MŠ a velmi se jim nadílka vydařila.
Děti si zasoutěžily a vytančily a nakonec dostaly
všechny balíček od Mikuláše.
Na rozloučení se starým rokem se konala již
poněkolikáté silvestrovská zábava. Každý rok se
pravidelně v lednu a v únoru koná ples, který
pořádají hasiči a sportovci. V březnu připravují,
již tradičně, členky ČČK karneval pro děti ZŠ a
MŠ a večer ples. Na karneval chodí děti
v různých maskách a z nich se vybírá 10 nejhezčích. Tento výběr je velice obtížný, proto i ostatní masky jsou odměněny nějakou sladkostí.
Před několika lety byla obnovena tradice „Maškarního průvodu“ po vsi. Opakuje se po dvou
letech a baví se při ní děti, mládež, dospělí i starší občané.
Spolek hasičů pořádá posvícenskou zábavu
a pálení čarodějnic, které je spojené s tradičním
opékáním ryb.
Sportovci zase pořádají pouťovou zábavu a několik zábav pro mládež o letních prázdninách.
Také Svaz chovatelů každoročně pořádá výstavu
domácího zvířectva, která je někdy spojena
s výstavou ručních prací a výpěstků ze zahrad a
zahrádek.
Myslím si, že všem lidem, kteří se podíleli
dříve a těm, kteří tuto práci převzali a podílí se
na ní dnes, patří naše poděkování.

6. Plynofikace obecních objektů
Zastupitelstvo obce na svém lednovém jednání projednalo plynofikaci budov ve vlastnictví obce. ZO rozhodlo plynofikovat v letošním roce
budovu pošty a zdravotního střediska. Zbývající
budovy ve vlastnictví vzhledem k zachovalosti
akumulačních kamen i nadále vytápěny elektřinou.
7. Stavební spoření – konec vinkulace
Všichni občané, kteří uzavřeli v červnu 1999
s obcí a Stavební spořitelnou Raiffeisen smlouvy o
stavebním spoření za účelem zřízení domovní přípojky, mají od 1.1.2002 „volná rodná čísla“, protože uvedené smlouvy o stavebním spoření byly
vinkulovány ve prospěch obce do 31.12.2001. Od
1. ledna příštího roku mohou občané uvedené
smlouvy u Stavební spořitelny Raiffeisen vypovědět a na svoje rodné číslo uzavřít s kteroukoli stavební spořitelnou smlouvu s nárokem na státní
příspěvek. Shora uvedené je předmětem nabídek,
které v současné době předkládají občanům zejména agenti Stavební spořitelny Raiffeisen.
8. Plynofikace domů a bytů
Obec zajišťuje všem občanům přihlášeným
k plynofikaci zřízení domovní přípojky včetně
montáže přístřešku na umístění plynoměru. Vlastní plynofikace jednotlivých domů a bytů je již výhradně záležitostí vlastníků těchto nemovitostí.
Plynofikaci rodinných domů a bytů provádí
v Krakovanech firma Pavla Dostála a Františka
Vyhnala včetně projektů a revizí. Pochopitelně
podobné služby poskytuje i řada jiných firem. Pracovníci firmy TIGRA Kolín provádějí instalaci
domovních přístřešků umístění plynoměrů a nabízejí zpracování projektové dokumentace plynofikace jejich domů a bytu v ceně 1.500,- Kč. Záleží
na každém vlastníkovi, zda jejich nabídku přijme
nebo nepřijme. Všem Vám přeji „šťastnou ruku“
Noviny Krakovan a Božce
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při výběru firmy, která bude plynofikovat Vaši
nemovitost.

10. Bytová výstavba – projektová dokumentace
ZO posoudilo na svém lednovém jednání nabídky na zpracování projektové dokumentace výstavby dvanácti dvojdomků. ZO rozhodlo přijmout nabídku ing. Kadlečkové, která předložila
propracovanou a cenově výhodnou nabídku (1 byt
– 10.000,- Kč).

9. Bytová výstavba – investiční záměr
Na svém lednovém jednání ZO projednalo a
schválilo investiční záměr pro výstavbu dvanácti
dvojdomků v proluce mezi Krakovanami a Božcem. Výstavba bude zahájena v letošním roce a
nejkratší termín dokončení je stanoven na květen
2002. Výstavba bude financována trojsložkově.
Částku 240.000,- Kč musí složit budoucí uživatelé
bytů ještě před začátkem výstavby. Částku
320.000,- Kč bude tvořit státní dotace z Programu
na podporu nájemního bydlení, kterou má obec
přislíbenou z MMR ČR. V případě jejího nezískání
se výstavba realizovat nebude. Třetí složku financování bytové výstavby bude tvořit hypoteční
úvěr, který vykryje rozdíl mezi součtem příspěvků
vybraných od budoucích uživatelů a zmíněnou
státní dotací na straně jedné a předpokládanou
cenou bytů na straně druhé. Hypoteční úvěr si
vezme obec. Předpokládaná cena bytu 4+1 je na
základě projektové dokumentace stanovena na cca
1.480.000,- Kč ve variantě pro náročnější zákazníky. Realizována bude i varianta pro méně náročné
žadatele.
Uživatelé bytů budou splácet hypoteční úvěr
obci úročený cca 6% po dobu 20-ti let. Po splacení
hypotečního úvěru přejdou byty do jejich vlastnictví včetně pozemků. Náhrady na údržbu bytů ponesou po dobu splácení úvěrů jejich uživatelé
ZO rozhodlo zahájit příjímání závazných přihlášek na byty od 1.2.2001. Součastně se závaznou
přihláškou musí každý žadatel složit 10.000,- Kč.
V případě, že bude zařazen do bytové výstavby,
odečte se mu tato částka od vkladu ve výši
240.000,- Kč. V opačném případě mu bude ihned
po
ukončení
výběrového
řízení
vrácena. Budoucím uživatelům
bytů bude rovněž umožněno
v případě jejich zájmu složit
počáteční vklad ve
větší
výši
než
240.000,- Kč.

11. Seminář bytová výstavba na venkově
Ve středu 28.3.2001 se konal v naší obci seminář na téma bytová výstavba na venkově. Seminář
pořádala obec ve spolupráci s Českou společností
na rozvoj bydlení. Nad seminářem převzal záštitu
hejtman Středočeského kraje ing. Petr Bendl. Semináře se zúčastnilo cca 50 účastníku z řad pracovníků státní správy a samosprávy. Nechyběli ani
zástupci profesních skupin z oboru stavebnictví.
Cílem semináře bylo pomoci zejména starostům
malých obcí s „nastartováním“ bytové výstavby.
Význam semináře podtrhla osobní účast hejtmana
Středočeského kraje a pracovníka MMR ČR.
12. Fond rozvoje bydlení – půjčky
Na svém jednání dne 20.2.2001 rozhodlo ZO
vypsat v souladu s obecně závaznou vyhláškou
č.2/2000 výběrové řízení na poskytnutí půjček
z FRB. Podmínky výběrového řízení byly vyvěšeny na úřední desce v Krakovanech i Božci. Žádosti o půjčky museli žadatele podat do třiceti dnů od
vypsání výběrového řízení. Ve stanoveném termínu podalo pět žadatelů žádost o půjčky v úhrnné
výši 250.000,-Kč. Žádosti o půjčky projedná ZO
na svém dubnovém jednání. Další výběrové řízení
může být vypsáno až na začátku roku 2002. Bližší
informace jsou k dispozici na obecním úřadě.
13. Pokládání telefonních kabelů
V současné době probíhá v naší obci pokládání telefonních kabelů do země. Investorem této
akce je Český Telecom Kolín. Vlastní realizaci této
akce provádí firma Koreček Praha. Cílem akce je
přeložit místní telefonní síť v obci do země. Telefonní síť bude přeložena do země bohužel pouze
z cca 80%. Na zbývajících cca 20% bude místní
síť vedena i nadále vrchem. Toto opatření postihne převážně okrajové části obce a ulice, kde vedou
pouze místní komunikace. Český Telecom toto
opatření zdůvodňuje nedostatkem financí. Obec
rovněž v současné době volné prostředky na
financování této akce nemá. Nehledě k tomu, že

Prostředky vybrané
od zájemců o byty budou do zahájení výstavby
uloženy na zvláštním účtu u KB v Kolíně a nesmí
být použity na žádné jiné účely. Při výběru žadatelů o byty budou upřednostněny mladé rodiny
s dětmi.
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projektovou studii. V souladu se závěry této studie
se
počítá
s napojením
na
vodovodní řád Týnce nad Labem
u rozvodny. Do listopadu roku
2002 bude zpracována projektová
dokumentace a do tohoto termínu
se počítá rovněž s vydáním územního rozhodnutí. Díky tomu bude
moci nově zvolené zastupitelstvo
požádat na začátku roku 2003 o
vydání stavebního povolení a
rovněž i o státní dotaci na
uvedenou akci. V případě jejího získání nebude
výstavbě vodovodu nic bránit.

by bylo nesmyslné investovat obecní prostředky
do zařízení v majetku soukromé
společnosti. Přes výše uvedenou
„vadu na kráse“ dochází v tomto
směru
k radikálním
obratům
k lepšímu, protože se konečně
zbavíme ve větší části obce
venkovního vedení, které vzhledu
Krakovan i Božce rozhodně
neprospívalo.
14. Hydrogeologický průzkum na stavebních prostředcích
V březnu letošního roku proběhl na stavebních pozemcích v proluce mezi Krakovanami a
Božcem čerpací pokus. Čerpací pokus prováděla
firma p. Rejfka z Chvaletic v rámci hydrogeologického posouzení předmětného území. Cílem čerpacího pokusu a následného hydrogeologického posouzení je zjištění způsobu zásobování uvedeného
území pitnou vodou. Během čerpacího pokusu
byla pracovníky OHS rovněž zjišťována kvalita
čerpané vody. Čerpací pokus prokázal, že
v uvedené lokalitě je dostatečné množství kvalitní
vody
potřebné
pro
zásobování
domů
v připravované nové bytové zástavbě. Cílem čerpacího pokusu bylo rovněž zjistit, zda odběr vody
v tomto území nebude mít vliv na zásobování
domácností vodou v horní části obce. Z tohoto
důvodu bylo v zákonném stanoveném obvodu
provedeno měření sloupce vody v domovních
studních před čerpacím pokusem, během čerpacího pokusu a po ukončení čerpacího pokusu. Stížnost na pokles vody v domovních studních způsobený čerpacím pokusem podali občané žijící
300-600m od uvedeného území. Jejich stížnost
byla předána hydrogeologovi, kterým je Dr. Šnerajs z Prahy, který v současné době zpracovává
hydrogeologické posouzení této lokality. Podotýkám, že posudek Dr. Šnerajse bude mít vzhledem
k jeho oprávnění váhu posudku soudního znalce.
Teprve na základě výsledku tohoto posudku bude
moci Referát životního prostředí Okresního úřadu
v Kolíně vydat či nevydat stavební povolení na
budování nových studní v proluce mezi Krakovanami a Božcem. S posudkem budou seznámeni
všichni zainteresovaní občané.

16. Výstavba kanalizace a čističky odpadních vod
V roce 1996 získala obec stavební povolení na
výstavbu ČOV a kanalizace. V roce 1997 byla vybudována v horní části obce splašková kanalizace.
Následně byla výstavba nezískáním státní dotace
ukončena. V součastné době vede obec ve spolupráci s mikroregionem Týnecko intenzivní jednání
ohledně získání státní dotace. Vše se zatím vyvíjí
velmi nadějně. V případě získání státní dotace ve
výši cca 30 mil. Kč bude ihned po položení plynového řádu započato s výstavbou kanalizace a
ČOV. Pokud zahájíme výstavbu v uvedeném termínu, můžeme počítat s jejím uvedením do provozu v létě 2002. Nezbývá, než „držet palce“. Následně by byla zahájena výstavba splaškové kanalizace v Božci s vlastní ČOV umístěnou pod domem pana Sodomy.
17. Generální oprava základní školy
Na konci loňského roku požádala obec MF
ČR o státní dotaci na generální opravu ZŠ ve výši
3.150.000,- Kč za finanční spoluúčasti obce ve výši
90.000,- Kč. I v tomto směru se jednání zatím vyvíjejí nadějně. V případě získání státní dotace bude
oprava provedena v červenci a srpnu t. r. Cílem
opravy je odstranit narušenou statiku stropů, zateplit půdní prostory, vyměnit všechna okna, provést generální rekonstrukci všech sítí a zhotovit
novou fasádu. Opět nezbývá než „držet palce“.
18. Dopravní obslužnost
Na konci loňského roku se rozpadl na Okrese
Kolín tzv. solidární systém, zajišťující v minulých
letech dopravní obslužnost obcí autobusovou
dopravou. Vzhledem k této skutečnosti pověřily

15. Příprava na výstavbu vodovodu
S přípravou na výstavbu vodovodu jste již byly
seznámeni v minulých číslech novin. Z tohoto důvodu budu stručný. Obec má zpracovanou předNoviny Krakovan a Božce
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veškerých odvodů. ZO vzhledem k uvedené situaci rozhodlo nahradit v letošním roce
důchodce nezaměstnanými občany.
Počet veřejně prospěšných míst bude
upřesněn v návaznosti na potřeby
obce.

obce zálabské části okresu na základě vzájemné
dohody
vyjednáváním
s dopravci
Město Žiželice. Žiželice po ukončení
jednání podepsaly za uvedené obce
s dopravci příslušnou dohodu. Na
základě této dohody platí obce zálabské
části okresu dopravcům příspěvek na
zajištění
dopravní
obslužnosti
autobusovou dopravou ve výši 135,Kč na obyvatele a rok. Dopravci se naopak
zavázali za těchto podmínek zachovat stávající
jízdní řád. V minulých letech platily obce dopravcům příspěvek ve výši 130,- Kč na obyvatele a rok.

21. Obnova veřejné zeleně
v obci
V dubnu budou zahájeny práce spojené s obnovou veřejné zeleně v obci. Nejprve bude provedena dosadba veřejné zeleně. Dosadba bude provedena dle návrhu vypracovaného zahradnicí paní
Piskačovou. Na dosadbu získala obec dotaci ve
výši 3.500,- Kč z grantu „Strom života“. Dále byla
v obci provedena prořízka stromů poškozených
vichřicí. Rovněž byla provedena dosadba sazenic
na parcele č.97/1 v k.ú. Božec – bývalá pískovna.

19. Program obnovy venkova
I v letošním roce se naše obec zapojila do
Programu obnovy venkova. V rámci tohoto programu požádala obec o dotaci na výměnu okapových žlabů v ZŠ a na budově pošty. Rovněž
v rámci tohoto programu bylo požádáno o dotaci
na opravu hřbitovní zdi včetně vstupní branky.
Bez těchto dotací bychom uvedené opravy
v letošním investičně velmi náročném roce těžko
realizovali.

22. Provoz kina v roce 2001
ZO rozhodlo provozovat kino v roce 2001
v červenci a srpnu. Provoz kina bude ukončen
3.9.2001 představením pro děti u příležitosti zahájení nového školního roku.

20. Vysoká nezaměstnanost v obci
ZO na základě informací z Úřadu práce
v Kolíně projednalo problematiku spojenou
s vysokou nezaměstnaností v obci. Na začátku
letošního roce registroval Úřad práce v Kolíně 55
nezaměstnaných osob z Krakovan a Božce, což je
cca 15% obyvatel v produktivním věku. Úřad práce
navrhuje
řešit
tuto
situaci
v letošním roce vytvořením většího
množství veřejně prospěšných
míst u obce na dobu
devíti
měsíců.
Úřad
práce
uvolňuje na každé takto
vytvořené místo 5.670,Kč. Měsíční příspěvek obce
na jedno veřejně prospěšné
místo činí 1.134,- Kč včetně

23. Doplnění výboru
V souladu s novým zákonem o obcích
č.128/2000 Sb. byl v lednu t. r. doplněn finanční
výbor o paní Ivu Hořákovou.
24. Prodej stavební parcely
Na svém jednání dne 6.2.2201 ZO projednalo
a schválilo prodej stavební parcely č. 265/20 k. ú.
Krakovany o výměře 1347 m2. Uvedená parcela
byla prodána manželům Drvotovým z Kolína
v ceně 150 Kč/m2 (za domem pana Šindeláře).

Starosta obce

Josef Polák

Základní daňové úlevy spojené se zdravotním postižením
Noviny Krakovan a Božce
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Skutečnost, že občan je zdravotně postižený
zohledňují i předpisy o daních a poplatcích, (zákon
586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti a zákon
368/1992 Sb., o správních poplatcích. Dnešní informace bude o nezdanitelných částkách ze základu daně z příjmu.

G/ 10.764,- Kč u poplatníka, který se v souladu se
zvláštními předpisy připravuje na budoucí
povolání.
Do příjmů manžela a manželky se nezahrnuje zvýšení důchodu pro bezmocnost, dávky
státní sociální podpory, dávky sociální
péče a stipendium.
V případě, že v jedné domácnosti
vyživuje dítě více poplatníků, nárok
na snížení daně může uplatnit
pouze jeden .
Jednotlivé položky se pro
výpočet
nezdanitelné
částky
sčítají
dle
vzniklých okolností.

Základ daně se ročně sníží o částky:
A/ 34.920,- Kč na poplatníka
B/ 21.600,- Kč na dítě žijící s poplatníkem v jedné
domácnosti 43.200,- Kč pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P
C/ 19.884,- Kč na manželku žijící s poplatníkem
v jedné domácnosti, pokud nemá vyšší roční
příjem než 34.920,- Kč
39.768,- Kč na manželku pokud je držitelkou
průkazu ZTP/P
D/ 6.540,- Kč pobírá-li poplatník částečně invalidní důchod nebo došlo-li k souběhu nároku
na starobní a částečně inv. důchod.
E/ 13.080,- Kč pobírá-li poplatník plný invalidní
důchod nebo je-li plně invalidní bez výplaty.
F/ 45.780,- Kč u poplatníka; držitele průkazu
ZTP/P.

Chcete-li uplatnit nárok na úlevu na daních,
nezapomeňte seznámit svého účetního s okolnostmi, které jsou uvedeny výše. V mnohých případech byla tato skutečnost neoznámena a docházelo k několikaletým platbám vyšších daní.

SPSR Kolín
Připravila I. Vánišová

Pojeďte na Zbraslavsko!
Krakovanští zahrádkáři pořádají 19. května 2001 zájezd na Zbraslavsko.
Navštívíme:
Průhonický park s bohatou sbírkou dřevin a okrasných květin.
Galerii na zámku Zbraslavi a klášterní kostel s rodovým pohřebištěm posledních Přemyslovců.
Muzeum Zlata v Jílovém. V okolí městečka se dolovala a zpracovávala zlatá ruda.
V rodišti nár. umělce malíře Josefa Lady v Hrusicích navštívíme jeho muzeum ve vile,
kde Ladovi bydleli.
Cena zájezdu je 225,- Kč, děti a důchodci 180,- Kč.

Noviny Krakovan a Božce
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Rambousek

střelci: Jaborský, Marek, Mayer, Dušek
Utkání bylo po většinu hrací doby naprosto vyrovnané. O našem výrazném vítězství rozhodly
dva faktory: zdařilý začátek utkání a hlavně pohotová střelba. Z pěti vyložených šancí jsme dokázali
čtyři proměnit v branky.
SK Krakovany : Sokol Týnec "dorost" 5:2
střelci: J. Drábek, Tlučhoř, Jaborský, Gerhát
Utkání na zasněženém terénu mělo jednostranný
průběh. Hostující dorostence z Týnce přes veškerou snahu na náš
první celek nestačili.
Bohužel náš celek
zneužil
této
skutečnosti a nehrál s
maximálním
nasazením.
SK Krakovany :
Sokol Řečany 1:3
střelec: Tlučhoř
O vítězství soupeře
rozhodla
větší
zkušenost a tvrdost v
druhé části utkání
Sokol Újezd : SK
Krakovany 2:4
střelci: Tlučhoř 2, J.
Drábek, Dušek
Cenného vítězství nad zdatným soupeřem, kde
zaujala herní nasazení obou týmů do poslední minuty.
Sokol Převýšov : SK Krakovany 4 : 6
střelci: Mayer 3, Tlučhoř, T. Drábek, Olexa
Po velmi dobrém a taktickém výkonu jsme zaslouženě zvítězili na hřišti účastníka okresního přeboru

SK Krakovany r.2001
A-mužstvo zahájilo přípravu na jarní sezónu
v prvním roce nového tisícletí hned 1. ledna, kde
se cca dvanáct nadšenců sešlo od 10 hod. k prvnímu tréninku. Další tréninky probíhaly každý pátek a neděli střídavě v tělocvičně a venku, kde se
běháním v lese získávala fyzická příprava.
V sobotu 20. ledna se konala na hřišti valná
hromada SK Krakovany, kde byly zhodnoceny
výsledky činnosti za minulý rok, zvolení nového
výboru a
především
volba
fotbalisty
roku 2000,
kterým se
stal opět
Luděk
Tlučhoř
ml.. Dále
následovali
Josef
Robovský,
Josef
Jetýlek
a
Lukáš
Dostál atd.
Naši sportovci žili také společenskými akcemi:
Jako každý rok byl pořádán sportovní ples, který svoji návštěvou přispěl k dobré náladě všech
návštěvníků.
Svoji účasti přispěli k zdárnému průběhu a
dobré náladě při letošní maškaře
Ke zkvalitnění zimní přípravy jsme se přihlásili
do turnaje Sokola Řečany s těmito výsledky:
SK Krakovany : Sokol Klamoš 3:2
střelci: Mayer 2, J. Drábek
První zápas jsme zahájili doma "na hlubokém sněhu". Sníh a začátek přípravy udal ráz celému zápasu. Rozhodla především bojovnost a pohyblivost jednotlivých hráčů. Uvedené vlastnosti a nižší
věkový průměr našeho mužstva rozhodl o zaslouženém vítězství Krakovan
SK Krakovany : FC Kolesa 3:1
střelci: Jaborský, T. Drábek, Mayer
Druhé přípravné utkání se nám příliš nepovedlo.
Zápas postrádal potřebné tempo a mnoho nepřesností nelze svádět pouze na hrbolatý terén.
Naše hra neměla žádný systém a organizaci. Za
této konstalace jsme mohli být spokojeny pouze s
vítězstvím.
SK Krakovany : Sokol Selmice 4:0
Noviny Krakovan a Božce

Tímto cenným vítězstvím se nám podařilo získat i celkové
prvenství v tomto dobře obsazeném turnaji.
O víkendu jsme odehráli ještě jedno utkání
Sokol Tři Dvory : SK Krakovany 3:3
střelci Mayer 2, P. Němec
I když se jednalo o přátelské utkání prezentovali se
naši hráči solidním výkonem
Naši dorostenci stihli v jarní přípravě zatím tři
utkání
SK Krakovany : TJ Chvaletice 7:3
střelci Mayer 3, T. Drábek 2, Jaborský, Olexa,
Naši dorostenci zvítězili naprosto zaslouženě zejména pohotové střelbě v druhé části utkání
SK Krakovany : Sokol Býchory 1:1
střelec: Kubíček
8

Hráčům se nepodařilo i přes neustálou převahu
získat vítězství
SK Krakovany : Sokol Radovesnice 2:0
střelci : Morávek, Olexa
Nekompletní mužstvo v sousedském derby i
s žáky M. Věříšem a P. Morávkem dokázalo svoji
neustálou převahu zúročit ve vítězství.

Naši žáci zatím stále trénují 2x v týdnu v tělocvičně, jelikož její přípravné zápasy teprve přijdou.
Podzimní sezónu si můžeme připomenout sestavou mužstva ve Velkém Oseku

Maškarní průvod

nemocné a k uzdravení posloužila pojízdná hospoda - šatlava. Pojízdná udírna nabízela uzenou
krakovanskou klobásu. K vyléčení pomáhala bába
s dědkem živou vodou v kočárku. Mezi návštěvníky průvodu pobíhal medvěd s medvědářem, švec
opravoval boty, čert a vodník honili menší děti,
cikánka věštila. Dále zpestřovali průvod vrána,
papouškové a opice.
Průvod došel do Božce, kde dokonce
smrťák zvonil na zvoničku. Po návratu do Krakovan byl medvěd u hostince odstřelen a přenesen
na sál. Zde byl oplakáván a zapíjen. Devět muzikantů pod vedením pana Robovského hrálo na
sále pro všechny masky i zúčastnělé. K poměrně
velké návštěvě dětí i dospělých přispělo pěkné
zimní počasí. Videokamera Pavel Nohejl. Záběry
z maškarního průvodu budou příležitostně promítány v hostinci „U Rohlíčků“.

ing.Stanislav Věříš
místopředseda SK

Na ukončení masopustu uspořádala občanská sdružení v sobotu 14.2.2001 maškarní průvod obcí. Maškarní průvod odešel po 12. hod. od
hostince „U Rohlíčků“ na dolejší část

obce. V čele průvodu byl laufr - průvodce maškary. Nevěsta se ženichem dávali připíjet na zdraví a
zvali do průvodu. Šest policajtů - drábi - udržovali
pořádek. Lékař se zdravotní sestrou vyšetřovali

St. Petříček st.

utíkal po cestě až k božecké tvrzi. Zabušil na bránu a strážnému pacholkovi pověděl, co se stalo.
Ten běžel k vladykovi Čeňkovi a vše mu pověděl.
Vladyka Čeněk sebral muže z tvrze i z chalup
a spěchali na pomoc přepadeným
Ustrašeného a prokřehlého Vítka se ujala bába kořenářka Smahulová, jinak zvaná, "bába vševědná". Vítek bábě pověděl co se stalo, ta se zamyslela a povídá: "Chlapče, chlapče, s tou bandou
lotrů náš vladyka Čeněk s několika zbrojnými nic
nesvede. Na to se musí jinak.
Bába Smahulka nebyla jen dobrou bylinářkou,
ale znala i tajuplné okultní vědy. Její chaloupka
smutně, jakoby zakřiknutá, seděla pod třemi staletými sosnami nedaleko vladycké tvrze. Pod její
střechou se často děly tajemné věci.
Babka uložila Vítka do postele v komůrce.
Ten usnul únavou hned jak ulehl.

Krčma u císařské cesty

Dávno pradávno - mnoho let zapadlo do moře věčnosti od těch dob kdy stávala v Lachandole
u Císařské cesty krčma. Tu obýval a v ní hospodařil lakotný krčmář Hornát se svou čeledí. Jeho krutá povaha se neštítila ani loupeže a ani vraždy, jen
když se mohl obohacovat uloupeným majetkem.
Jednoho květnového dne po Císařské cestě
hnalo několik honců stádo pěkných bagounů. Před
i za vozem jely vozy se zásobami. Na zadním voze
seděl malý chlapec Vítek, syn jednoho z honců.
Pomalu přicházel večer a chlapec usnul.
Když vyjížděli malé návrší za hospodou uslyšel Vítek hluk a křik. Podíval se z vozu. Otce a ani
další honce neviděl. Jen zahlédl jak několik chlapů
Zahání bagouny do ohrady.
Vítek si vzpomněl, co nekalého se o krčmě
povídá. Vyskočil z vozu oběhl ohradu a zloděje a
Noviny Krakovan a Božce
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Po chvíli začalo v chaloupce v rohu světnice
blikat světélko. Stará Smahulka seděla na lavici a
před sebou na stole měla zapálený kahánek. Nad
plamínkem pálila různé bylinky a mumlala zaklínací formule. V té chvíli se nad tvrzí a celém okolí
začaly kupit tmavé mraky. V dáli se ozývalo hřmění.
Vladyka Čeněk s muži doběhl k ohradě. Zastavili se a prohlíželi uloupené bagouny. Z nedaleké krčmy bylo slyšet bujaré veselí nad vydařeným
lupem.
Skupina pronásledovatelů v čele s vladykou
Čeňkem pomalu a opatrně postupovala ke krčmě.
Náhle je zastavil podivný úkaz.
Nad krčmou se vznášel ohnivý mrak a ten
rozťal oslnivý blesk. Širokým okolím se ozvala
ohlušující rána.
Na místě kde stála krčma byla ohromná díra
do které se krčma propadla i s loupeživým krčmářem a jeho krutými kumpány.

Když pronásledovatelé dorazili k díře, nechtěli věřit svým očím. díra se sama zaplňovala. Za
malou chvíli se úplně zaplnila.
Jen bylinkářka Smahulová, ta věděla, co se děje a dělo. Ráno když se malý Vítek probudil a dozvěděl se co se stalo, předsevzal si, že bude krčmářem u Císařské cesty a bude pocestným poctivě
sloužit. A tak se také stalo.
Vítek vyrostl ve statného mladíka. Za peníze
utržené za bagouny, které vladyka Čeněk po nešťastné události prodal si Vítek postavil krčmu
Roubená krčma stála u Císařské cesty, nedaleko
vladycké tvrze v Božci. Pocestní v krčmě rádi zastavovali a byli zde řádně a poctivě obslouženy.

Podle vyprávění
paní Bláhové a Vošoustové z Lipce
upravil J. Rambousek.

Statistika za rok 2000
Narozené děti v roce 2000
Čábela Tomáš
16.05.2000
Hudcov Radim
20.05.2000
Tichý Jan
15.08.2000
Tichá Eva
15.08.2000
Debelková Barbora 19.10.2000
Pavlíková Aneta
9.11.2000

Věk
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90
90-100

Strom života
muži
34
53
67
62
56
52
26
25
7
0

ženy
35
46
60
54
61
37
32
48
15
3

Zemřelí v roce 2000
Jméno
datum úmrtí
Vojtíšek David
2.3.2000
Sodomová Marie
31.3.2000
Kreisl Bedřich
10.4.2000
Oberreiterová Bohumila 22.4.2000
Klepalová Anna
4.7.2000
Vokál Jaroslav
11.7.2000
Vaníček Vladimír
23.10.2000
Sedláčková Antonie
19.12.2000

věk
20
85
71
69
81
62
86

K 31.12.2000 mají Krakovany a Božce celkem
773 obyvatel.
V roce 2000 bylo uzavřeno 5 sňatků.

Zastupitelstvo obce Vám Všem
přeje požehnané a pokojné prožití
Velikonočních svátků.
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