MÍSTNÍ
PROGRAM OBNOVY
VENKOVA
pro rok 2011 - 2014

OBEC

KACANOVY
v Českém ráji

Obsah
I.
Historie obce .................................................................................................................. 3
II.
Vybudování víceúčelového hřiště .................................................................................. 4
III.
Oprava místních komunikací ......................................................................................... 4
IV.
Oprava plotu u hřbitova.................................................................................................. 5
V.
Rekonstrukce hřiště na koupališti................................................................................... 6
VI.
Rozšíření dětského hřiště u KD...................................................................................... 7
VII. Oprava veřejného osvětlení (výměna 50 % svítidel)...................................................... 7
VIII. Informační turistické tabule ........................................................................................... 8
IX.
Rekonstrukce kuchyně v KD.......................................................................................... 8
X.
Propagace obce k 500. výročí založení obce.................................................................. 9
XI.
Celkový předpokládaný rozpočet plánovaných akcí pro období 2011 – 2014 ............ 10
XII. Dodatek k POV - doplnění o odpočinková a klidová místa v obci ............................. 11

2

I.

Historie obce

Obec Kacanovy se nachází 4 km jižním směrem od Turnova v krásném prostředí Českého
ráje. Až do roku 1924 se obec jmenovala Vrcha, byla složena ze tří osad: Vrcha, Kacanovy,
Radeč.
První zmínka o osadě Vrcha je z roku 1514, o osadě Radeč z roku 1543. Jméno Radeč je
odvozováno od názvu Radkův dvůr, Radkova ves. Tato osada zanikla v polovině minulého
století, kdy obytná stavení vykoupila hruboskalská vrchnost za účelem zřízení obory. Dodnes
se z této osady, která měla v roce 1857 90 obyvatel, zachoval pouze jeden dům a kaplička.
První zmínka o osadě Kacanovy je z roku 1615.
Výnosem ministerstva vnitra z 5. prosince 1923 byly tyto tři osady sloučeny v obec
Kacanovy. Název obce Kacanovy pochází pravděpodobně z italských slov Casa Nuova-Nový
dům, které zde v osadě Vrcha zanechali sem přesídlení italští brusiči skla a polodrahokamů z
Kozákova. Byli to průkopníci tohoto umění před dobou jeho rozvoje na Turnovsku.
V dobách minulých pracovali zdejší lidé v zemědělství a částečně jako lesní dělníci. V
současné době většina obyvatel dojíždí za prací do nedalekého Turnova, v zemědělství
pracuje jen zlomek obyvatel. Tak jako všude na venkově, tak i v Kacanovech se potýkáme s
neustálým úbytkem obyvatel. Při prvním sčítání v roce 1857 zde žilo 446 obyvatel, na
přelomu století 375 obyvatel, po druhé světové válce 266 obyvatel a nyní u nás žije 172
obyvatel s trvalým pobytem (sčítání lidu k 1.1.2007).
Zástavbu obce tvoří převážně rodinné domky. Vzhledem k výhodné poloze v atraktivním
prostředí Českého ráje slouží více jak jedna třetina domů k rekreaci. Obcí zároveň prochází
nepřeberné množství cyklistických i turistických tras, proto do obce zavítá spousty turistů, jež
se k nám rádi vrací během celého roku.
V nedávné době přijalo zastupitelstvo obce návrh obecních symbolů, jež byl inspirován
nejznámějším a návštěvníky nejvyhledávanějším místem Kacanov, tj. bílými pískovcovými
skalami v okolní zelené krajině poblíž tzv. Kopicovy chalupy.

Ve znaku obce se nachází zelený štít se stříbrným hrotem, v němž je černý hrot poloviční
výšky, provázený vpravo dlátem, vlevo vztyčnou kamenickou palicí, obojí stříbrné. Vlajka
pak zobrazuje zelený list s bílým žerďovým klínem o šířce ½ listu a s vrcholem na vlajícím
okraji, překrytým černým žerďovým klínem stejné šířky a sahajícím do středu listu.
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II.

Vybudování víceúčelového hřiště

Na kulturním a společenském životě v naší obci se podílejí dvě společenské organizace, tj.
Sbor dobrovolných hasičů a Sokol. Obě organizace pracují aktivně a se zaujetím a někteří
občané jsou členy obou organizací. Tyto organizace vzájemně spolupracují a výsledkem je i
fotbalové družstvo, které hraje úspěšně turnovskou ligu v malé kopané. Každoročně v létě se
koná fotbalový turnaj na venkovním hřišti nedaleko hotelu Králíček, při čemž se sjíždí okolo
10 družstev. V roce 2012 bude pořádán již 15. ročník turnaje v malé kopané. Pro širší využití
zatím travnatého hřiště chceme realizovat projekt na vybudování multifunkčního /
víceúčelového hřiště, na němž by bylo možné si zahrát téměř jakýkoliv druh sportu od tenisu,
basketbalu, florbalu, házené až po bangbington či golf a mnoho dalších. Rozpočet na
uskutečnění projektu je předpokládán na částku 1,500.000,- Kč, na něž chceme zažádat o
dotaci z POV.

III.

Oprava místních komunikací

Tak jako v minulých letech je nutné nezanedbat opravy místních komunikací, proto i v
budoucích letech chceme nadále opravovat celou strukturu místních komunikací, aby místní
občané i turisté nemohli poukazovat na to, že jim obec Kacanovy úmyslně ničí nejenom jejich
automobily, ale i kola. V zájmu bezpečnosti na pozemních komunikacích je navíc třeba
povrchy komunikací vylepšovat a zkvalitňovat včetně dopravních značek, svodidel, atd. V
příštím období chceme opravit místní komunikace v nákladu díla za 1,000.000,- Kč s pomocí
dotace z POV.
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IV.

Oprava plotu u hřbitova

Tak jako naše krajina skýtá odpočinek pro přicestované turisty je nutné se důstojně postarat i
o hřbitov, kde odpočívají příbuzní, přátelé a rodáci. Celkový pohled na místní hřbitov, stejně
tak jako jeho upravenost, je s okolními hřbitovy jedinečná a nesrovnatelná. V rámci minulého
volebního období již došlo k částečné rekonstrukci boční podezdívky. Celý hřbitov je
oplocen, ale u přední strany se podezdívka začíná vyvracet směrem k místní komunikaci. Na
tuto akci chceme požádat o dotaci z POV a provést nutnou opravu, ke které je předběžný
rozpočet 600.000,- Kč.
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V.

Rekonstrukce hřiště na koupališti

Obcí vedou důležité turistické a hojně využívané cyklistické cesty. Snaha vedení obce je dále
propagovat obec jako pro turisty nejlákavější zastavení na jejich toulkách po Českém ráji v
krásné přírodě. V letních měsících se turisté mohou zastavit na místním koupališti, kde se
mohou občerstvit a následně si i odpočinout. V areálu koupaliště je i kemp - tábořiště. Pro
tento areál jsme již dvakrát žádali o dotaci z POV na obnovu zeleně, protože vzrostlé stromy a
jejich padající listí likvidovalo čistotu vody v koupališti a hrozilo spadnutí větví na stany
postavené v letních měsících, které by poškodily majetek turistů. Pro zkvalitnění a
zpříjemnění pobytu návštěvníků kempu chceme obnovit zašlé hřiště před plaveckým
bazénem, které by mohlo být využíváno pro nejrůznější rekreační sporty. Potřeba
rekonstrukce hřiště nejenom zvýší atraktivitu areálu, nýbrž zamezí možnosti úrazů na
doposud nedostatečně upraveném terénu. Předběžný rozpočet plánované akce, na kterou
chceme zažádat o dotaci z POV, činí 200.000,- Kč.
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VI.

Rozšíření dětského hřiště u KD

Při rozsáhlé rekonstrukci často využívaného Kulturního domu nebylo opomenuto i nejbližší
prostředí kolem budovy. Bylo požádáno o dotaci z POV na obnovu zeleně a následně
vysazeno několik typů dřevin. Následně bylo vybudováno menší dětské hřiště s houpačkami a
prolézačkou, jež byly pořízeny a nainstalovány za přispění místních občanů. V tomto počínání
chceme pokračovat i nadále a hřiště obohatit dalšími pro děti lákavými herními prvky.
Předběžný rozpočet na tuto akci je naplánován na částku 100.000,- Kč za přispění dotace
z POV.

VII.

Oprava veřejného osvětlení (výměna 50 % svítidel)

Mezi zájmy zastupitelstva obce spadá i revize a nutné opravy veřejného osvětlení, bez něhož
se neobejde žádná obec. S ohledem na fakt, že se v Kacanovech poprvé rozzářila světla
veřejného osvětlení už v roce 1963, je postupná výměna nefunkčních anebo neefektivních
svítidel zapotřebí. Při neustálém zdražování ceny elektřiny je potřeba dbát na hospodárné
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využití elektřiny. Na druhou stranu, se v obci nachází mnoho zastaralých svítilen s vysokým
odběrem elektřiny. Proto chceme postupně vyměnit až 50 % těchto svítidel a nahradit je
novějšími a úspornějšími typy, jež ušetří obci část výdajů. Na akci předpokládáme rozpočet
ve výši 300.000,- Kč, a na kterou chceme využít dotací z POV.

VIII. Informační turistické tabule

S ohledem na atraktivitu prostředí Českého Ráje a současně i
vysokou návštěvnost turistů v naší obci bychom rádi
nainstalovali
turistické
informační
tabule
na
nejfrekventovanější místa obce. Tyto tabule by měly
návštěvníkům ukázat turistické skvosty v blízkém okolí a
upozornit na průjezd danou oblastí. Cílem je vzbudit touhu po
poznání obce se svými přírodními i architektonickými
pamětihodnostmi, ale i propagovat obec jako takovou. V této
souvislosti chceme požádat o dotaci z POV, kdy je předběžný
rozpočet na tuto akci odhadován na 100.000,- Kč.

IX.

Rekonstrukce kuchyně v KD

Nejen Sbor dobrovolných hasičů Kacanovy pořádá několikrát do roka taneční zábavy a plesy
v KD, které jsou pro svou vysokou společenskou úroveň hojně navštěvovány. Mezi prostory
využívané k pořádání nejrůznějších společenských setkání, událostí a akcí patří i
zrekonstruovaná jídelna a nově vybudovaná a zastřešená terasa. S ohledem na účelnost a
funkčnost celého celku je nutná modernizace kuchyně, která by se měla dovybavit potřebnými
kuchyňskými potřebami, zajistit efektivní odvětrání a snížení nadbytečné vlhkosti v celé
místnosti. Pro tyto účely chceme zažádat o dotaci z POV s předpokládaným rozpočtem
150.000,- Kč.
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X.

Propagace obce k 500. výročí založení obce

Jak již bylo uvedeno, první zmínka o osadě Vrchy pochází z roku 1514, proto nás ke konci
volebního období čeká významná událost a to výročí 500 let od založení obce. Rádi bychom
připravili kulturně společenské akce, které by měly směřovat jak k posílení vztahů obyvatel
vzájemně mezi sebou, tak ve vazbě na obec, okolní krajinu a společné rodiště. Zároveň
chceme připravit památeční propagační materiál k tomuto významnému výročí, který by svoji
tématikou navazoval na okolí obce i obec samotnou. Předběžný rozpočet na uskutečnění této
akce, na který chceme požádat o dotaci z POV, se pohybuje ve výši 150.000,- Kč.
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XI.

Celkový předpokládaný rozpočet plánovaných akcí pro období 2011 – 2014

Předmět plánované akce
Vybudování víceúčelového hřiště
Oprava místních komunikací
Oprava plotu u hřbitova
Rekonstrukce hřiště na koupališti
Rozšíření dětského hřiště u KD
Oprava veřejného osvětlení
Informační turistické tabule
Rekonstrukce kuchyně v KD
Propagace obce k 500. výročí založení obce

Rozpočet v Kč
1 500 000,00
1 000 000,00
600 000,00
200 000,00
100 000,00
300 000,00
100 000,00
150 000,00
150 000,00
4 100 000,00

Tyto akce budou dle možnosti hrazeny z rozpočtu obce a zároveň bude požádáno o dotace
z POV v jednotlivých letech.

Závěr:
Chceme pro všechny občany udržet zdravé životní prostředí, společenské tradice a vědomí
vlastní odpovědnosti za obnovu a rozvoj obce. Dále chceme udržet a účelně využít přirozený
produkční potenciál okolí, zemědělsky využívané krajiny tak, aby obec i v budoucnu
přitahovala turisty svými zachovalými kulturními památkami, svou pohostinností i
upraveným vzhledem.

Schváleno veřejným zasedáním zastupitelstva obce dne 3. prosince 2010.

………………………………..
Oldřich Loutchan
starosta

………………………………
Marcela Červová
místostarosta
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