Vážení spoluobčané,
Déšť na začátku září ukončil neobyčejně dlouhé
období sucha a extrémního tepla. Příroda už si
zkrátka nechce nechat líbit chování nás lidí. Jde o
velmi vážný problém, který však musí řešit lidé s
odpovídajícími kompetencemi. Vraťme se proto k
našim obecním záležitostem.
V květnu byla dokončena rekonstrukce tělocvičny
spočívající ve výměně podlahové krytiny a
částečném zateplení budovy. Na rekonstrukci
tělocvičny získala obec dotaci z MMR ve výši
1 188 000 Kč. V rámci rekonstrukce tělocvičny
byly rovněž obnoveny sprchy a šatny byly
vybaveny novými skříněmi. V červenci byla
zhotovena nová zpevněná štěrková komunikace v
„Čižavské“ ulici. Komunikace byla zhotovena v
úseku od domu p. Pecky až ke stavebním parcelám
obce pod domem p. Tvrdíka. Stavební parcely jsou
umístěné na bývalém poli Libuše Loužilové.
V rámci této akce byla rovněž zhotovena zpevněná
štěrková komunikace v úseku od domu Danouše
Jareše k trafu na konci bývalé zahrady p. Kubaty.
Výstavbou zpěvněné komunikace byl rovněž
splněn požadavek stavebního úřadu. Splnění
tohoto požadavku umožní naplno odstartovat
bytovou výstavbu v předmětné lokalitě.
Na výstavbu výše uvedené komunikace získala
obec dotaci od Středočeského kraje ve výši 838 000
Kč. V srpnu byl na zahradě Matřské školy zhotoven
nový altánek pro děti. Altánek zhotovil Jiří
Kvasnička a Petr Vondráček. Zámkovou dlažbu
pod altánkem zhotovila četa p. Demetera.
V mateřské škole byla rovněž provedena výměna
písku na dětském pískovišti.

Intenzivně rovněž probíhá projektová příprava akcí
plánovaných na příští volební období.
Jedná se o následující akce:
•
Výstavba chodníku v „chaloupkách“
•
Rozšíření kapacity vodojemu o dvě
25ti kubíkové podzemní nádrže
•
Rozšíření kapacity ČOV a její modernizaci
•
Zhotovení repliky stávajícího pomníku
padlých v Krakovanech – současný pomník
je v havarijním stavu
•
Výstavba vodovodu v „Čižavské“ ulici
•
Výstavba kanalizace v „Čižavské“ ulici
Vedle výše uvedených akcí pro příští volební
období, probíhá i předprojektová příprava cyklo
trasy Krakovany – Týnec nad Labem. Nejdále je
příprava výstavby chodníku v „chaloupkách“. Na
uvedenou akci je hotová prjektová dokumentace a
zažádáno o stavební povolení. O dotaci budeme
žádat prostřednictvím MAS Zálabí z IROP.
Rozpočet na uvedenou akci se pohybuje okolo
2,5 milionu korun.
Od investičních i neinvestičních akcí a projektové
přípravy přejdu ke komunálním volbám, které se
konají 5. a 6. října letošního roku. V naší obci
volíme devět zastupitelů. Kompletní devíti-členné
kandidátky do voleb v Krakovanech a Božci
předložilo celkem pět subjektů. ODS, KDU-ČSL,
KSČM a dvě nezávislé sdružení v čele se Zdeňkem
Nohejlem a Ing. Martinou Kopencovou. Hlasovací
lístek pro volby do Krakovan a Božce se všemi
kandidáty uvádíme na následující straně.
Mnozí z Vás se mě ptají, zda budu kandidovat.
Kandidovat budu do zastupitelstva obce. Na
starostu kandidovat nebudu. Funkci starosty
vykonávám 7 volebních období. Celkem 28 let. Na
jaře mi bude 66 let. Jsem přesvědčen, že vzhledem
k výše uvedeným skutečnostem nastal pravý čas

předat vedení obce někomu mladšímu. Volba nového starosty nebo starostky bude pro obec nesmírně
důležitá, protože od této volby se bude odvíjet její rozvoj v nejbližších letech. Přeji nám všem při volbách
šťastnou ruku. Závěrem Vás chci informovat ještě o jedné důležité akci. V neděli 28. října letošního roku se
budou v obci konat oslavy
100. výročí založení samostatného Československého státu. Oslavy začnou ve 13:30 hodin pietní částí, která
proběhne u pomníku padlých v Božci a Krakovanech. Od cca 15 hodin proběhne společenská část oslav v
pohostinství U Rohlíčků. Zastupitelstvo obce srdečně zve na obě části oslav všechny občany. V průběhu
celých oslav bude hrát dechová hudba „Suchodolanka“.
Vážení spoluobčané,
Tímto článkem se s Vámi jako starosta obce oficiálně loučím. Děkuji Vám za podporu, toleranci a vstřícnost.
Přeji Vám všem hodně zdraví, klid na duši a hodně radosti ze života.

starosta obce Josef Polák

Krakovanské posvícení vyšlo tento rok na víkend
22.-23.9.2018
Chovatelé Krakovan nás uvítají ve svém areálu
při tradiční Výstavě drůbeže, Králíků a ptactva v
sobotu 22.9.2018 od 14.00 do 18.00 hodin a v
neděli 23.9.2018 od 9.00 do 16. 00 hodin.
Srdečně jste zváni ke shlédnutí výsledků našich i
přespolních chovatelů.
Do Krakovan na Svatováclavské posvícení zavítá
tradičně i rodina Šmídova, která letos slaví 50let
od založení rodinné tradice – kolotoče a
houpačky .Letos u příležitosti oslav svého
kulatého výročí přijede do naší obce ku dětské
radosti a ku starosti rodičů a prarodičů s mnoha
novými atrakcemi. Máme se na co těšit.
Fotbalem letos bohužel posvícení neokořeníme,
týmy hrají venku.

Nevím, jestli se to hodí, psát poděkování do novin,
ale myslím, že se najde spousta z nás, která se po
přečtení přidají k mému poděkování.
Poděkovat bych chtěla , né jen svému nadřízenému,
spolupracovníkovi , ale především člověku a to
Josefu Polákovi.
V prosinci to bude 20 let, kdy před Silvestrem u nás
navečer zazvonil, a že by se mnou potřeboval
mluvit. Moje maminka, věděla hned o co jde , já ne.
Přišel mi nabídnout, jestli bych nechtěla na obecní
úřad jít dělat účetní. Vybrali mě s paní Čábelovou,
která si pamatovala, že jsem se přišla ptát na obec
když bylo vypsáno výběrové řízení na účetní.
Tehdá tam měli 10 bodů, a já jsem si myslela, že
bych splňovala poslední desátý a to „ znalost
místních poměrů“. Po chvíli přemlouvání jsem
kývla a měla jsem zkažený zbytek roku i Silvestr,
protože mě absolutně netrápilo nějaké účetnictví,
zákony, evidence obyvatel, práce na PC ( ten jsem
tu viděla poprvé :) katastr nemovitostí a podobné
věci, ale měla jsem prdku staženou z toho , že budu
hlásit do rozhlasu. Já a moje Ř. Jak já se mýlila, to
hlášení bylo to nejmenší, a to ostatní , první týden
jsem chodila domů s breky a dodnes žasnu, co
nového na nás stále chystají a vymýšlejí. V té době
byla zlatá paní Čábelová, moje holka, měla se
mnou chudák trpělivost a musela si myslet, že jsem
úplný debil. Moc ráda na tu dobu vzpomínám, kdy
jsme tu spolu pár let válčili s papírama . Plánovaly
jsme ,že starostovi najdeme nějakou babu, aby
nebyl sám, ale on nám na to vždycky říkal, že si
najde sám, až bude chtít. No vidíte, našel a jakou.
Bylo toho spousta, starosta nás zásoboval prací,
začaly dotace, ale i přes to, jsme se u těch hromad
papírů nasmály a řešily problémy světa. Myslím, že
jsme si sedly a nějaký věkový rozdíl, ani náhodou.
To bylo prima. Po té jsme zůstali sami, já a starosta.
Za těch 20 let, myslí, že se známe a víme o sobě
kolikrát věci, které by jsme třeba ani nechtěli.
Kolikrát ten mě naštval a kolikrát já jeho, no asi
víckrát :), ale vím, že jsem měla štěstí, že jsme si
lidsky sedli. Kolikrát slyším od okolí, jaké mají
problémy v práci s nadřízenými, kolegy a musí to
být zlý, chodit do práce s tím, aby vás bolelo břicho
z toho, co zase bude. To jsem neměla za těch 20 let
ani jednou. Bolí mě břicho 2 x do roka, když jdu do
páce a to při auditech. A to mě starosta vždy
uklidňuje slovy „ neboj druhou díru do pr….e ti
neudělají“. Má pravdu neudělaj, ale mám to jinak.
Starosta je klidná povaha, nic moc ho nevyvede z

míry, řeší vše s rozvahou a naprostým klidem.
Vlastně jednou jsem ho viděla křičet , opravdu
křičet, ale to se nepočítá, řval na člověka, s kterým
já se málem prala, ale to už je let, to tu byla i paní
Čábelová. Jeho další heslo je, že když je problém,
má se do něho šlápnout hned. Vím, že to jako
starosta nemá lehké, deseti lidem vyhoví 50 jich
naštve. Víme dobře, že kolikrát se vám zdá, že
děláme na obci nesmyslná rozhodnutí, děláme věci
postavené proti hlavě, kolikrát to nedává logiku, ale
věřte, že v 95% to jinak nejde. Byla bych jako vy,
kdybych nečetla, neslyšela , neviděla kolikrát ty
nesmysli, co se musí udělat, aby se v té obci mohlo
vůbec něco udělat. Věty, které se k nám donesou
typu, kafe pít a koukat z okna, to by jsme taky
zvládli. To vás pak zamrzí, ono se může zdát, že tam
nic moc neděláme, ale věřte, že kolikrát si k nám
přijdou lidi i popovídat, vymluvit a postěžovat. To
že kolikrát chodíme v sobotu a po večerech, to už
nikdo nevidí. Tu práci za nás nikdo neudělá. Je
smutný, že opravdu tady slyším lidi z okolních
obcí, kteří nám to tu chválí a chválí starostu , jak se
tady činí. Bereme to jako samozřejmost, je přeci
starosta, tak ať se kluk smeká, ale jak vidíte, jinde to
tak samozřejmé není.
Zažili jsme i doby, kdy jsme sakra museli počítat,
co komu zaplatíme a které faktury počkají, nebyl
snad rok, kdy jsme neřešili nějakou dotaci. Sice je v
zastupitelstvu 9 lidí, ale ….. Ať se vám to líbí nebo
ne, myslím, že můžeme být všichni rádi, že po
revoluci přišel Kolín o chemika a Krakovany měli
29 let starostu, který Krakovany udržel jako
„vesničku střediskovou“. Máme děti, školku,
školu, lidi k nám chtějí, máme kanalizaci, vodovod,
chodníky, tělocvičnu, hřiště. Kde to mají ?? Nic
není dokonalý, a pokud si myslíte, že by jste to
dělali líp, tak věřte , že nedělali. Kdo nic nedělá, nic
nezkazí.
Sečteno, podtrženo.
Děkuju pane Poláku za těch mých 20 let, kdy jsme
tu spolu válčili. Kolikrát to nebylo lehké, dostal
jste ode mě tolikrát jmen :), ale vím, že jste to taky
se mnou neměl jen růžový. Budete mi chybět s tím
svým klidem, nadhledem , lidskostí, životním
moudrem a pragmatičností. Ať si každej říká co
chce, byli jsme dobrá dvojka, díky.
A co přát novému starostovi či starostce, snad jen
to, aby jste si uvědomili, že starostou jste 24 hodin
denně, ztratíte spoustu přátel, spoustu iluzí, nervů,
budete pod drobnohledem celé obce. A práce, tak
ta vám nikdy neskončí a s čistou hlavou chodit
domů nebudete. Hodně štěstí

Martina Douděrová

V minulém čísle jsem Vás informovala o plesu a
plánovaných akcích na tento rok. Dnes se zmíním o
jednotlivých akcích podrobněji.
V sobotu 7.4.2018 proběhl úklid Krakovan a
blízkého okolí. V 9 hod se začali scházet u školy
dobrovolníci, kterých se nakonec sešlo krásných 43
z toho 20 dětí. Po krátkém proškolení došlo dle
potřeby k předání rukavic a pytlů a úklid mohl
začít. Slunečné počasí přálo, dostatek lidí umožnil
rozdělení na 8 skupin a zvládlo se toho opravdu
hodně. Prošla se obec, příkopy a les směr
Hlavečník vč. koupaliště, směr Uhlířská Lhota,
hlavní ulice směr Týnec nad Labem, směr Bělušice,
lesopark na Vrších, okolo kynologického areálu a
nezapomnělo se ani na Božec a směr na Lipec.

Z fotodokumentace je jasné, že odpadu se posbíralo
opravdu hodně, což je k zamyšlení. Věřím, že se
akce nekonala naposled a příště se nás sejde ještě
více. Nicméně je na nás dospělých, abychom vedli
děti a mládež k tomu, že i pubertální dýchánky
nemusí nutně končit s hromadou odpadu v blízkém
okolí. Ale abych nebyla kritická jen k mládeži, dle
typu sebraného odpadu v tom opravdu nejsou sami.
Věřím tomu, že práce všech dobrovolníků nebyla
zbytečná. Na závěr je potřeba poděkovat obci, která
zajistila likvidaci posbíraného odpadu. Ještě
jednou DĚKUJI všem, kdo našli odvahu a čas si
najít prostor učinit něco pro své okolí.

Dlouhá zima konečně skončila a první letošní akce
„Pálení čarodějnic“ zahájila venkovní sezónu akcí
v Krakovanech. Letos jsme se sešli opravdu v
hojném počtu u školy, abychom vyprovodili
čarodějnici na její poslední cestě před upálením.
Všechny dětské účastníky průvodu čekalo sladké
překvapení. Již v průvodu bylo zřejmé, že letošní
dětský program se ponese v zcela jiném duchu, než
jen slet čarodějnic a čarodějů. Za slunečného počasí
nás na hřišti přivítal dětský program inspirovaný
krásnou pohádkou Ledové království. Ani teplo
děti neodradilo, aby na lyžích zdolali náročnou
trasu pro ledové kry a zpět. Zaměstnali i neposedné
ruce a vyráběli korunky nejen pro princezny –
odměnou jim byla limonáda a sladká odměna.
Následovala taneční zábava a bujarý rej s tradičním
občerstvením. Počasí přálo a tak se řádilo do
pozdních hodin.

Po složitém vyjednávání s členy polabské ligy se
nám podařilo posunout hasičské závody na sobotu
12.5.2018, tak abychom se nepřekrývali s
oblíbenou traktoriádou jako tomu bylo loni a
předloni. Závod proběhl za krásného počasí dle
platných směrnic Polabské ligy bez komplikací a
úrazů. Celkem se zúčastnilo hasičského klání 19
závodních družstev v následujících kategoriích uvádíme rovnou vítěze: mladší děti – Plaňany B,
starší děti - Plaňany, muži Plaňany A a ženy Lžovice. Úspěšné bylo družstvo mužů z Krakovan,
které si při druhém útoku zlepšilo osobní rekord z
loňských 30,68s na 29,11s a umístilo se tak na
3.místě z 10. V průběhu závodní sezóny se klukům
podařilo vylepšit nejlepší čas na krásných 29,00s.

Nicméně velmi vyrovnané výsledky, které letos v
polabské lize panovaly, kdy rozdíly mezi
jednotlivými družstvy hlavní kategorie muži byly
zcela minimální přineslo družstvu Krakovan
7.místo v konečném hodnocení celé sezóny.

V neděli 3.6.2018 od 14 hod jsme uspořádali již
druhý přespolní běh, aneb sportujeme pro radost.
Počasí nám tentokráte dalo zabrat, vysoké teploty
umocněné odpoledním časem byli při běhu v
písčité cestě doslova vražedné. Již při registraci
každý účastník obdržel pití + sušenku/müsli
tyčinku a vybral si trať dle vlastního uvážení (200
m, 1.100 m, 1.600 m = rodinný běh, 3.200 m a
4.800m). Běhu se tak mohl zúčastnit úplně každý
sportovec či laik včetně rodin s kočárky. Nejmenší
závodníci absolvovali trasu cca 200 m na hřišti, kde
za fandění diváků a podpory rodičů i nejmladší
závodnice narozená 2015 dokončila závod.
Nejpočetněji zastoupená trať 1.100 m přilákala
celkem 19 dětí ve věkovém rozptylu od 4 -13let. Na
všechny děti při vyhlášení čekali diplomy,
sladkosti a někteří vybojovali i medaile.
Účelem akce bylo strávit s rodinou odpoledne na
vzduchu, potrénovat, užít si běh pro někoho
překonat sám sebe, lenost či odhodlání to prostě
zkusit. Vítězem je každý, kdo se odvážil přihlásit a
absolvoval celou závodní trať. Věřím, že se nám
podaří z této akce udělat pravidelnou akci a že mezi
nás zavítají i další odvážlivci z řad dětí i dospělých.

Běhu se zúčastnilo víc jak 50 závodníků a vítězové
dle kategorií jsou následující:
Trať 200 m = 1. Pavlík Filip, 1. Janda František,1.
Lohrová Nela
Trať 1.100 m ročníky 2011-2014 = 1.Folprecht
Max 6:03, 2.Šancová Lada 6:47, 3.Kopencová
Natálie 8:15
Trať 1.100m ročníky 2005–2010 holky =
1.Strnadová Elena 4:95, 2.Kulhava Ema 5:27,
3.Horáčková Adéla 6:25
Trať 1.100 m ročníky 2005-2010 kluci = 1.Strnad
Vít 4:90, 2.Bezkočka Marek 5:00, 3.Drugda Jakub
6:13
Trať 1.600 m = rodinný běh = 1.Bezkočkovi 12:52,
2.Pavlíkovi 13:36, 3.Lohrovi 14:11
Trať 3.200 m ženy = 1.Horáčková Barbora 16:21,
2.Kulhavá Romana 18:06, 3.Kopencová Martina
21:29
Trať 3.200 m muži = 1.Horáček Jiří 15:48,
2.Kulhavý Jirka 17:15, 3.Šimek Filip 17:27
Trať 4.800 m = 1.Chvojka David 22:54, 2.Chvojka
Lukáš 26:00, 3.Šanc Vít 26:49
Velká gratulace vítězům a ještě větší i všem
ostatním, kteří překonali mnohdy nejen sami sebe,
ale i obrovské horko.
Ani jsme se nenadáli a letní prázdniny utekly jako
voda a byl tu konec léta a s tím spojená akce
Loučení s prázdninami s programem pro děti.
Počasí se umoudřilo a příjemné ochlazení od
úmorných veder nám umožnilo užít si dětské
soutěže i vydařenou taneční zábavu.
SDH Krakovany Vám děkuje za přízeň, kterou
věnujete akcím pořádaných naším spolkem.
Přejeme krásné posvícení a budeme se na Vás těšit i
v dalším roce a první pozvánka je na Hasičský ples
26.1.2019, k tanci a poslechu bude hrát kapela
DOMINO.
Za SDH Krakovany

Martina Kopencová

Tréninky pokračují až do půlky listopadu a jejich
termíny jsou:

Krátká rekapitulace umístnění jednotlivých týmů:
A tým
Okresní přebor
3. místo

B tým
IV. Třída
5.místo

Dorost
Okresní přebor
7.místo

A tým, B tým
úterý, čtvrtek
18:30 – 20:00

Dorost
středa, pátek
18:00 – 19:30

Mladší žáci
středa, pátek
16:00 – 17:30

Přípravka
úterý
16:00 – 17:30

Budeme rádi, když se k nám připojíte ve všech
věkových kategoriích. Nemusíte hrát nutně
mistrovské zápasy. Přijďte si s námi kopnout pro
zlepšení fyzické kondice nebo třeba jen tak pro
zábavu.
Tak na viděnou na hřišti.
Honza Špinka ml.

Honza Špinka ml.

Mladší žáci
Okresní přebor
5.místo
Umístění A týmu bylo historicky nejlepší v celé
90.leté historii. Společně s oslavami, které
proběhly 23.6. se sezóna vydařila nad očekávání.
Loňské sněhy už jsou pryč a je potřeba se pečlivě
připravit na další období.
Příprava začala v domácích podmínkách a
popravdě v létě je těžké, se sejít v kompletní
sestavě. I přes tento nešvar letních dovolených se
trénovalo v hojném počtu.
A tým hrál celkem čtyři zápasy:
Velký Osek : Krakovany
Krakovany : Řečany
Sedlec : Krakovany
Krakovany : Bílé Podolí

3:3
2:0
2:3
5:3

B tým vyhrál turnaj v Tetově:
Krakovany : Klamoš
Krakovany : Selmice

5:0
2:1

A přáteláček v Radovesnicích 4:3.

Jan Špinka ml.

Každoročně pořádá ZKO Krakovany Mikulášský
závod a Memoriál Jaromíra Exnera. Letošní rok
tomu nebude jinak, avšak na jedné akci jsme se
mohli potkat už v červnu, a to na 1. ročníku
Obranářského závodu. S ohledem na souběžně
probíhající akce, jsme se sešli v poměrně hojném
počtu. Otevřeny byly 4 kategorie, na každého
závodníka čekaly bohaté ceny, k vidění byly moc
hezké výkony. Za ZKO Krakovany se závodu
zúčastnili Věra Vávrová s Perrym v kategorii
ZVV1 (3. místo), Dominika Vítková s Arym v
kategorii IPO1 (2. místo) a Stanislav Rohla s
Běluškou v královské kategorii IPO3 kterou
vyhráli! Figuranstké práce je ujal Lukáš Dostál,
dlouholetý člen ZKO, dále Martin Remsa a
posuzování se zhostila Iva Hloušková.

Nesmíme také opomenout členy, kteří hrdě
reprezentují ZKO na prestižních akcích, jako je
Mistrovství republiky FCI v Roudnici nad Labem.
Závodu se zúčastnila Zdenka Marousková s Fanny
Meggan Bohemia a v široké konkurenci se umístily
na krásném 15. místě! Posíláme obrovskou
gratulaci!

Závěrem bych Vás ráda pozvala na výše zmíněné
Mikulášské závody a Memoriál Jaromíra Exnera,
které proběhnou začátkem prosince!
Veškeré dění o cvičáku můžete sledovat také na
pravidelně aktualizovaném webu,
www.zko-krakovany.weebly.com!
Za ZKO Krakovany, Dominika Vítková
jednatel klubu

Krakovanští zahrádkaři uspořádali v sobotu
1.září výlet na hrad Svojanov a do Nasavrk.
Deštivé ráno sice nevěštilo nic dobrého, ale
nakonec k nám bylo počasí shovívavé. První cíl
byl hrad Svojanov u Poličky. Prohlédli jsme si
interiéry a tak nám déšť moc nevadil. Po prohlídce
hradu jsme přejeli do Nasavrk. Oběd byl zajištěn v
restauraci Kaštanka. Po obědě byla dle plánu
návštěva včelařského centra.
K původně
dohodnuté přednášce o důležitosti chovu včel po
nedorozumění
nedošlo. Tak jako v celých
Nasavrkách tak i tady se pro výkopy /kanalizace/
dost omezuje pohyb.
Po krátké prohlídce
přilehlého arboreta a prodejny včelařských potřeb a
výrobků jsme se odebrali do keltského
archeoskanzenu.
Letošek je pro Kelty v Nasavrkách velkým rokem.

Podařilo se dokončit rekonstrukci keltského
sídliště z mladší doby železné. A to zejména na
základě archeologického průzkumu v okolí
Nasavrk. Před více jak dvěma tisíci lety zde žili
Keltové a u nedalekého Hradiště nad řekou
Chrudimkou vystavěli své sídlo – oppidum –
pravěké město. V takovém sídle žilo ve své době
několik set až tisíc obyvatel. Všechny stavby ve
skanzenu mají předlohu v archeologických
nálezech. Také rozložení staveb do usedlostí
odpovídá tomu, jak vypadala zástavba v té době.
Díky tomu bude jediným skanzenem ve střední
Evropě, který takto věrně zachycuje podobu
keltského města. Velmi se nám líbil výklad
průvodců. Poutavě nám vyprávěli o životě Keltů,
zejména o činnosti řemeslníků, o práci kováře,
sedláře, hrnčíře či kameníka. Počasí se už v té době
umoudřilo a tak se nám ani nechtělo skanzen
opustit. Autorům se podařilo vytvořit místo, které
slouží k rozvíjení dovedností a vztahu k přírodě,
krajině, tradicím a kultuře.

František Chmelík

Toleranční kostel v Krakovanech byl postaven
místními evangelíky v roce 1805.
Slouží mnohým věřícím spoluobčanům již déle než
dvě stě let. Scházejí se zde k bohoslužbám
pravidelně, aby posílili víru a čerpali posilu a
moudrost do všedního dne. Mnozí zde byli
pokřtěni, konfirmováni, oddáni i pohřbeni. Když
hovoříme s pamětníky, mnozí rádi vzpomínají na

chvíle prožité v kostele a společenství sboru.
Dodnes se zde schází k bohoslužbám hrstka
věřících. Záleží nám na tom,
aby památný kostel byl opraven a sloužil i dalším
generacím. Staršovstvo sboru proto rozhodlo, že se
budeme snažit náš kostel opravit. Je třeba provést
odvlhčení kostela, zrekonstruovat komín a umožnit
vytápění, obnovit elektrický rozvod. Dále opravit
vnitřní i vnější omítky, nahradit poškozené trámy a
střešní krytinu kostela. Práce je, jak vidíte, opravdu
jako na kostele.
Usilujeme o to, aby náš kostel ve středu obce dál
sloužil bohoslužbami i koncerty a dalšími
aktivitami po celý rok.
Na tyto opravy hledáme prostředky. Zažádali jsme
o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje a čekáme,
zda bude kladně vyřízena. Není to jednoduché, ale
doufáme, že se nám podaří aspoň část peněz
zajistit, abychom nejnutnější opravy mohli
realizovat.
Jsme vděčni, že vedení obce v čele se starostou
panem Polákem je našim snahám nakloněno a
pomáhá nám. Přejeme si, aby nám všem sloužil
kostel k radosti a inspiraci a byl otevřen všem
hledajícím.

Nový školní rok byl letos zahájen v pondělí 3. září.
Žáci základní školy se sešli v jednotlivých třídách
se svými třídními učitelkami, kde se vzájemně
přivítali a společně zavzpomínali na prázdniny.
Naši noví prvňáčci se dostavili v doprovodu svých
rodičů a prarodičů. Byly jim předány školní
pomůcky a potřeby, na které přispěl obecní úřad a
také Český červený kříž.
V letošním školním roce školu navštěvuje 67 žáků z
toho 12 prvňáků.
Do školní družiny dochází 25 žáků, vychovatelkou
je paní Pavlína L.
Provoz školní družiny je od 11.10 – 16.10 hodin.

V letošním školním roce se opět vyučuje ve čtyřech
třídách.
V jednotlivých ročnících vyučují:
I. třída (1. ročník)
Mgr. Markéta M.
II. třída (2. a 5. ročník) Mgr. Kateřina F.
III. třída (3. ročník)
Mgr. Michaela K.
IV. třída (4. ročník)
Mgr. Lenka P.
O provoz a úklid školní budovy se stará
paní Lenka O.
Od října se žáci mohou přihlásit do zájmových
kroužků. V letošním školním roce na škole budou
pracovat kroužky hry na flétnu, angličtiny,
počítačový a sportovní. V rámci školní družiny
kroužek výtvarných a ručních prací.
Do školy dále jezdí externě vyučovat pan učitel ze
ZUŠ hru na klavír.
Žáci mají dále možnost navštěvovat kroužky
keramiky, FIMA a veselé vědy.
Výuku náboženství Českobratrské církve
evangelické povede pan farář z Krakovan.
Jako každý rok se žáci zúčastní plavecké výuky a
navštíví dopravní hřiště v Kolíně.
Během roku škola zorganizuje několik výchovně
vzdělávacích akcí.
Ve školní jídelně pracují paní Zdena R. jako
vedoucí školní jídelny,
paní Jana Š. jako vedoucí kuchařka a jako pomocná
kuchařka paní Kateřina Š.
Kromě dětí z mateřské školy, žáků ze základní
školy a zaměstnanců se obědy dovážejí ostatním
strávníkům z Krakovan .
Mateřská škola zahájila provoz po letních
prázdninách také v pondělí 3. září. V letošním
školním roce navštěvuje školku celkem 50 dětí,
které jsou rozděleny do dvou tříd.
V prvním oddělení je 22 mladších dětí, o které se
starají paní učitelky Květoslava K., Ing. Zuzana K.
Druhé oddělení navštěvuje 28 dětí a jejich paní
učitelky jsou Alena G., Václava H.
Školnicí je i v tomto roce paní Hana D.
Předškolní děti z mateřské školy mohou v letošním
školním roce navštěvovat kroužek angličtiny,
vyrábění z FIMA, předplaveckou výuku a
sportovní školičku. Během školního roku se děti
účastní různých kulturních a výchovně
vzdělávacích programů.
Během letních prázdnin bylo vymalováno první
patro mateřské školy, na školní zahradě byl
vybudován nový altán a bylo zakoupeno nové
zastínění a kryty pískovišť. V budově základní
školy byla vymalována šatna a vybavena novými
skříňkami.

Závěrem bych chtěla poděkovat panu starostovi a
všem zastupitelům za poskytnutí finančních
prostředků na dovybavení základní a mateřské
školy a také školní jídelny. Kolektivu zaměstnanců
obecního úřadu za úpravy a zvelebení okolí školy a
školní zahrady.
Velké poděkování patří také paní Ireně Š., která se
nám již několik let vzorně stará o webové stránky
školy a všem sponzorům.

Jitka Holíková a Alena Gerhátová

Je to už několik let, kdy jsme jedno krásné srpnové
odpoledne grilovali na zahradě. Sedíme v altánu,
návštěva si spokojeně pochutnává na masíčku a
zelenině, vychlazené pivečko, a pak jako vždy,
pokračuji s dámským osazenstvem na prohlídku
zahrady, obdivujeme různé keříky, stromy, kytičky,
muškáty na oknech a debatujeme o tom, co kde
roste a neroste. Pak se vracíme ke stolu a přichází na
řadu dortík s kávou. Prostě taková pravá letní
pohoda. Naše čtyři kočky spokojeně polehávají ve
stínu hlohyně a meduňky, když jsme najednou
zaslechli jakési naříkání.
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Po zahradě, přímo k nám, přišla kočička. Malá,
droboučká, vyhladovělá a hubená tak, že jsem
nikdy tak hubené stvoření neviděla Doslova kostra
potažená kůží. Zřejmě vůně linoucí se z grilu jí
přiměla k zoufalému pokusu o záchranu před
vyhladověním a to přijít k cizím lidem hledat
pomoc.
Nastal údiv, nejdříve zkoprněly naše kočky, potom
my a po chvíli, kdy jsme na sebe koukali a kočka na
nás, přičemž stále hlasitě mňoukala, jsem řekla, že
bychom jí tedy mohli dát kousek masíčka a
uvidíme, jestli pak odejde, nebo se někdo přihlásí,
že se mu ztratila. Dostala poměrně velký řízek,
který zmizel rychlostí blesku. Čičina u nás zůstala
až do večera s návštěvou na zahradě a my jsme pak
šli domů.
Druhý den jsem se šla podívat ven, jestli kočička u
nás zůstala, nebo odešla. Našla jsem jí v květináči u
vchodu, jak spí obtočená kolem kmene malé
thujky. Zase dostala najíst, tentokrát masovou
konzervu a granule. Než bys řekl švec, vše snědla a
ještě vyleštila mističky tak, že vypadaly jako
umyté. A tak to šlo den za dnem, až se z maličké
hubeňoučké kočičky vyklubal krásný kocourek,
který za námi všude chodil, nechával se hladit a
vůbec bylo jasné, že se mu u nás moc líbí a že nikam
nepůjde a nic dalšího už hledat rozhodně nebude.
Dostal jméno Moureček.

Prožité útrapy se samozřejmě projevily na jeho
zdraví, neboť když k nám přišel, vážil necelé 2 kg a
já jsem si myslela, že je to kotě, nicméně byl už
dospělý. Co ještě měl, byly blechy, svrab v uších,
byl začerven a trpěl silným průjmem, kdy z něho
vycházely prapodivné věci, jako igelity,
kamínky….. Dlouhodobé hladovění vedlo k tomu,
že mu opravdu hodně chutnalo, přibíral jedno kilo
za měsíc, ale když poznal, že má jídla dostatek, tak
přestal hltat a začal jíst normálně. Dokonce se
skamarádil s jednou z našich koček, se Žofkou. Do
dneška se mají moc rádi a každou chvíli si spolu
hrají. Naše Žofinka je obrovská mainská mývalí
kočka, nesmírně mazlivá, stačí na ní promluvit a
začne válet sudy a chce hladit a drbat, ale je to i
rošťák obecný, strůjce všech lumpáren, které lze
jen vymyslet, počínaje vyhrabáváním hlíny z

květináčů, odnášením různých malých věcí např.
tužek, lžiček apod. do svého pelíšku, či neznámo
kam, lezením na stůl i když moc dobře ví, že tam
nesmí, válení se v popelu, běhání v bahně atd. i
když se to nyní s věkem mírně utlumilo.
Moureček u nás bydlel tři měsíce, když se to stalo.
Přestože náš dům stojí v postranní ulici, a kočka je
poměrně rychlé a mrštné zvíře, Mourečka nám
srazilo auto. Měl komplikovanou zlomeninu zadní
nohy, zhmožděnou pánev a celou pravou polovinu
těla, byl na třech operacích, tři a půl měsíce měl v
noze drát, bral silná antibiotika, absolvoval různá
vyšetření včetně rentgenu a každý týden jsme
jezdili na kontrolu na veterinu. Vše pokorně snášel
a věřil nám, že mu pomůžeme. Bylo to poměrně
náročné jak pro něj, tak pro nás. V tomto období
jsem se setkala s názorem, že je to obyčejná kočka a
je škoda platit veterinu, což mě dost mrzelo, že lidé
mohou takto smýšlet. Pan doktor na veterině řekl,
že ta zvířata to bolí stejně jako lidi a je potřeba jim
pomoci. Kocourek měl strašné bolesti a neměla
bych to srdce ho jenom tak nechat a čekat, co bude a
jestli se uzdraví sám. Po čtyřech měsících se plně
zotavil a začal si zase hrát se Žofkou, která se od něj
během nemoci nehnula. Ležela vedle něj a
láskyplně ho opečovávala. Nožička se mu
uzdravila tak dobře, že by dneska nikdo nepoznal,
jaký těžký úraz prodělal.
Moureček měl štěstí, že se mu podařilo najít nový
domov, ale je spousta takových, kterým se to
nepodaří a jsou ponecháni svému osudu. Je spousta
koček, které se nekontrolovatelně množí, neboť
jejich majitelům je líto dávat peníze za kastraci jak
koček, tak i kocourů. Je jim zatěžko nechat své
zvíře očkovat proti nakažlivým nemocem, mnohdy
se nepostarají ani o nemocné zvíře. Lidé by si měli
uvědomit, že pokud si pořídí domácí zvířátko,
nejčastěji psa, nebo kočku, jsou za něj odpovědní a
je to velký závazek. Zvíře je živá bytost, není to
hračka, kterou odložím, pokud se mi omrzí. Kočka
nebo pes mohou žít i více než 15 let a je třeba jim
věnovat náležitou péči.
Moureček u nás bydlí už přes pět let. Kromě toho,
že jsme získali zdatného lovce myší a krtků, je to
především náš čtyřnohý kamarád, který je součástí
rodiny, a když vedle mě sedí večer na gauči, vrní a
dívá se na mě těma svýma krásnýma zelenýma
očima, cítím jeho nesmírný vděk. Pokud zvířátku
věnujete péči a lásku, tisíckrát vám jí vrátí.
Milí čtenáři Krakovanských novin, přeji vám
krásný barevný podzim a vašim čtyřnohým
kamarádům odpovědné a milující páníčky.

Šárka Drvotová
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