Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
babí léto převzalo vládu nad přírodou a
zároveň nám připomíná „Svatováclavské
posvícení“ v Krakovanech u příležitosti
kterého vychází další číslo Novin
Krakovan a Božce.
V tomto posvícenském vydání Vás chci
seznámit s postupem výstavby domovních
vodovodních a kanalizačních přípojek a
rekonstrukcí krajských komunikací v obci
Krakovany. Rovněž Vás seznámím
s přípravou oprav místních komunikací a
s chystanou výstavbou infrastruktury na
stavebních pozemcích v dolní části obce.
V neposlední řadě Vás budu informovat o
chystané
dostavbě
kanalizace
v Krakovanech a přípravě na výstavbu
vodovodu a kanalizace v Božci. Další
správa
Vás
seznámí
s přípravou
rekonstrukce školky.
Výše uvedené informace svědčí o tom, že
v obci probíhají zásadní infrastruktuální
změny, které po dokončení výrazně zvýší
kvalitu života všech občanů Krakovan a
Božce.
Začneme však popořadě. V letošním roce
byla dokončena výstavba domovních a
kanalizačních přípojek v „chaloupkách“,
„na důlnici“, v „klepáku“ a v horní části
dolní obce. Konkrétně se jedná o úsek od
Hostince u Rohlíčků až po dům p.
Vondráka na straně jedné a od Hostince u
Rohlíčků až po dům chalupáře p.
Novotného na straně druhé. Tato etapa
výstavby bude definitivně ukončena
zprovozněním čerpací stanice na dolní
návsi u „lípy svobody“ v říjnu letošního
roku. V současné době se provádějí
podvrty silnice II/327 v úseku mezi poštou
a domem p. Šlechty. Uvedené podvrty
umožní napojení na vodovod všem
domácnostem ve shora uvedeném úseku.
Dále byly v letošním roce napojeny na
vodovod domácnosti, kterým se ztratila
voda v jejich studních nebo byla
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nevyhovující. Na kanalizaci byly napojeny
domácnosti s nevyhovujícími septiky a
hygienicky domy, ve kterých byly
prováděny velké stavební rekonstrukce.
V současné době je na vodovod z 228
žadatelů napojeno 145. Na kanalizaci je
v současné době napojeno 120 domácností
a ihned po zprovoznění čerpací stanice na
dolní návsi stoupne jejich počet na 134.
Domovní vodovodní i kanalizační přípojky
jsou ze zákona majetkem vlastníků
jednotlivých nemovitostí. Pokud mluvím o
vlastnictví, mám na mysli i veřejnou část
přípojek na pozemcích obce nebo kraje. Z
tohoto důvodu zákon ukládá majitelům
jednotlivých
nemovitostí
úhradu

domovních a kanalizačních přípojek v plné
výši. V naší obci však vlastníci
jednotlivých nemovitostí hradí na základě
usnesení zastupitelstva obce pouze
investiční
příspěvek
na
výstavbu
vodovodních přípojek ve výši 6000 Kč a
manipulační jednorázový poplatek za
napojení na kanalizaci ve výši 2000 Kč.
Do této doby uhradila obec ze svého
rozpočtu
za
výstavbu
domovních
vodovodních přípojek částku ve výši
3 385 000 Kč a na výstavbu kanalizačních
přípojek částku ve výši 1 397 438 Kč. Nyní
se asi ptáte, proč se o výše uvedené
problematice opakovaně zmiňuji velmi
podrobně.

Část občanů, jejichž nemovitosti nejsou
doposud přímo napojeny na kanalizaci, má
stále dojem, že za úhradu stočného jim
není poskytována odpovídající služba,
přestože jim obec zajišťuje odvoz odpadní
vody na ČOV zdarma. Pokud by nedošlo
na základě výše uvedeného usnesení
k nastartování tzv. „solidárního systému,“
musel by si každý vlastník uhradit nejenom
kanalizační, ale i vodovodní přípojku ze
svých prostředků v plné výši. Úhrada obou
přípojek by velkou část domácností stála
víc jak 30 000 Kč a k tomu by po napojení
hradily stočné a vodné ve stávající výši.
Pevně věřím, že nyní si už každý dokáže
lehce spočítat, co je pro něj ekonomicky
výhodnější. Finanční příspěvek, který
dostává každá rodina od obce v den
napojení na vodovod a kanalizaci, je už
v dnešní době velmi ojedinělý a za úhradu
stočného ve výši 2Kč na osobu a den
rozhodně stojí.
Od výstavby domovních vodovodních a
kanalizačních přípojek nyní přejdu
k rekonstrukci krajských komunikací III.
třídy v obci Krakovany. Rekonstrukce se
týkala „chaloupek“, „důlnice“, „klepáku“ a
celé dolní části obce. Cílem rekonstrukce
komunikací ve vlastnictví Středočeského
kraje a správě SÚS Kutná Hora bylo
obnovení předmětných silnic poničených
při výstavbě vedení zemního plynu,
vodovodu, kanalizace a příslušných
domovních přípojek. Investorem akce byl
Středočeský kraj, který za rekonstrukci
výše uvedených komunikací uhradil částku
ve výši 5 107 000 Kč včetně DPH.
Zhotovitelem akce byla společnost SSŽ
Praha. Výběrové řízení na zhotovitele
provedl Středočeský kraj, který na akci
prováděl i stavební dozor. Vzhledem
k velikosti naší obce se jednalo o velkou
investiční akci a rozhodně bezvýznamná
nebyla ani z pohledu Středočeského kraje.
O pravdivosti tohoto tvrzení svědčí i
skutečnost, že stavbu slavnostně otevřel
dne 8.9. 2008 přestřižením pásky hejtman
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Středočeského kraje ing. Petr Bendl a další
představitelé veřejného života v kraji.
Z výš uvedeného vyplývá, že z krajských
komunikací není opravena pouze silnice
v horní části obce. K této opravě nebylo
možné v letošním roce přistoupit, protože
v celé délce této komunikace vpravo ve
směru jízdy na Božec bude pokládáno
kanalizační potrubí. Od překopů předmětné
komunikace a napojování strany vpravo ve
směru jízdy na Božec na kanalizaci tímto
způsobem bylo prostřednictvím změny
projektu upuštěno z důvodu nemožnosti
získat dotaci. Z pohledu dotačního byly
překopy
zahrnuty
mezi
domovní
kanalizační přípojky, na které nelze ze
zákona získat dotaci na rozdíl od výstavby
výše zmíněného kanalizačního řádu.
Od rekonstrukce krajských komunikací
nyní přejdu ke stavu přípravy na opravu
místních komunikací.
V nejbližších dnech by měla obec obdržet
od ministerstva financí rozhodnutí o
přidělení dotace na opravu místních
komunikací ve výši 3 000 000 Kč.
Finanční spoluúčast obce činí 317 000 Kč.
Pokud se nestane něco nepředvídaného a
obec dotaci skutečně obdrží, budou ještě
v letošním roce opraveny následující
komunikace:
- ulice „zlodějská“ od domu p.
Rejfka k domu p. Jareše
- kruhová ulice v bývalém sadě
- ulice k bývalé řepné skládce – od
domu pí. Malinové k domu p.
Šarma
- ulice na bývalé Rohlíkově zahradě
– J. Drábek a spol.
- ulice od domu pí. Černé k domu pí.
Piskačové
Před opravou uvedených komunikací bude
v předmětných ulicích dokončena výstavba
domovních vodovodních a kanalizačních
přípojek.

Rovněž v těchto dnech by měla obec
obdržet od Ministerstva místního rozvoje
rozhodnutí o přidělení dotace na výstavbu
vodovodu a splaškové i dešťové kanalizace
na stavebních pozemcích pod domem p.
Trojana. Dotace by měla činit 2 000 000
korun a finanční spoluúčast obce rozložená
do tří let 820 000 Kč. Pozemek pod
domem p. Trojana bude rozdělen do
dvanácti až šestnácti stavebních parcel a
jejich prodej bude zahájen ještě v letošním
roce. Na pozemcích za domem p.
Vlastníka, jejichž majitelem je soukromá
společnost Krakovany Development s.r.o.
bytová výstavba v letošním roce zahájena
nebude, protože uvedená společnost
nesehnala dostatečný počet zájemců.
Další informace se týká připravované
dostavby
kanalizace
v Krakovanech
dotované Středočeským krajem. Celkové
náklady na dostavbu kanalizace mají
dosáhnout výše 2 620 000 Kč. V rámci této
etapy výstavby bude zhotovena kanalizace
v následujících ulicích:
- od MŠ k bývalému domu A.
Strouhala
- v ulici pod hřištěm
- v ulici k lesu – od domu p.Janíčka
k domu Stanislava Koláčného
Tato výstavba je odvislá od získání dalších
vlastních finančních prostředků. Výhled na
jejich získání je příznivý.
Nyní několik vět k výstavbě vodovodu a
kanalizace v Božci. Na vodovod je vydané
stavební povolení. Na Výstavbu kanalizace
získá obec stavební povolení do konce září.
Náklady na výstavbu vodovodu mají dle
projektu činit 5 000 000 Kč a na výstavbu
kanalizace 8 000 000 Kč. V listopadu podá
obec žádosti o dotace z fondů EU.
V případě získání uvedených dotací bude
zahájena výstavba vodovodu a kanalizace
v Božci již v roce 2009.

Závěrem ještě informace o připravované
rekonstrukci mateřské školy. Projekt na
rekonstrukci MŠ je již zpracován a vedle
rekonstrukce stávajících prostor ještě
zahrnuje vybudování střešní nástavby.
V současné době hodláme do projektu
rekonstrukce MŠ ještě zakomponovat
projekt rekonstrukce školní kuchyně
včetně technologického vybavení. Vlastní
žádost o dotaci z fondů EU podáme
v listopadu. V případě získání dotace by
rekonstrukce probíhala v letech 2009 –
2010.
Závěrem musím pouze opakovat, že obec
se v současné době nachází uprostřed
zásadních přeměn a její úkoly jsou
skutečně velmi velké. Cílem probíhajících
přeměn je vedle vybudování infrastruktury
odpovídající 21. století i zásadní

modernizace
občanské
vybavenosti
zejména na úseku školství. Věřím, že po
ukončení těchto přeměn budou Krakovany
i Božec dobrým místem pro život.
Velmi dobře vím, že práce postupně
realizující uvedené přeměny Vás zatěžují
hlukem,
prachem,
rozkopanými
komunikacemi a dalšími nepříjemnostmi.
Z tohoto důvodu Vás prosím o trpělivost a
toleranci. Bez Vaší trpělivosti a tolerance
se obec neobejde.
Děkuji za pochopení a přeji Vám příjemné
prožití zbývající části léta a nastávajícího
podzimu.

Polák Josef
starosta obce
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6. Na průtahu hlavní silnice naší obcí byly
instalovány dva ukazovatele rychlosti. Směrem
od Týnce u pana Tvrdíka, směrem od Uhlířské
Lhoty u pana Kolínského. Tyto ukazatele byly
hrazeny z dotace Středočeského kraje 120 000
Kč.
7. ZO projednalo a prozkoumalo zprávu o
výsledku auditu hospodáření obce za rok 2007.
Kontrolu provedli pracovníci Odboru kontroly

Zprávy ZO Krakovany
1.Na návrh Pozemkového a Katastrálního
úřadu proběhlo v naší obci jednání ohledně
realizace pozemkových úprav v katastru
Krakovany. Jednání se zúčastnila ředitelka
Pozemkového úřadu Kolín paní Zajícová, která
vlastníkům polí vysvětlila, co tato úprava
zahrnuje. Jednání následovala anketa, ve které
se musí nadpoloviční většina vlastníků vyjádřit
kladně, aby se úpravy mohly provádět. Přesný
výsledek ještě není znám, ale dle neoficiálních
informací jsou názory kladné i záporné
přibližně vyrovnané.
2. ZO projednalo návrhy pana Václava
Březiny a paní Ludmily Kubíčkové, na
zařazení lokalit do změny územního plánu
obce. Jedná se o zařazení parcel těchto majitelů
do zón určených pro bytovou výstavbu. Na
základě ustanovení nového stavebního zákona
se budou majitelé finančně podílet na pořízení
změny územního plánu obce.
3. ZO projednalo a kladně vyřídilo žádost
Barbory Bubeníkové, na pronájem nebytových
prostor v tělocvičně, za účelem provozování
nehtového studia.

Krajského úřadu středočeského kraje. Zpráva
kontroluje, že při přezkoumání hospodaření
nabyly zjištěny chyby.
8. ZO přispělo mladým maminkám, které letos
pořádaly opětovně dětský den, příspěvek
2000kč.
9. ZO projednalo situaci vzniklou po úmrtí
stávajícího kronikáře obce pana Stanislava
Petříčka. Zastupitelstvo rozhodlo jmenovat
nového kronikáře, Ludmilu Podlešákovou od
1.7.08. Pan Petříček psal kroniku naší obce od
roku 1969, což je téměř 40 let. OZ velmi
oceňuje tuto dlouholetou práci pana Petříčka,
který vedl kroniku skutečně velmi dobře.
Mimo jiné byl také zakládajícím členem našich
krakovanských novin.
10. OZ v současné době podává žádost o
dotaci s EU na přestavbu mateřské školy
Krakovany v částce 11 000 000 Kč. V případě
kladného vyřízení dotace se naše M.Š. celkově
opraví a přibude nástavba. Navýší se tím
kapacita dětí a školka bude splňovat všechny
hygienické požadavky a normy. Další žádost o
dotaci je na opravu místní komunikace, která je
ve vlastnictví obce ve výši 8 600 000kč.
11. Nedávno proběhla v naší obci oprava
komunikace třetí třídy, které zpravuje Správa
silnic Kutná Hora a majitelem je Středočeský
kraj. Krajský úřad byl také investorem této
stavby. Před touto velkou opravou silnice byly
u všech majitelů domů vybudovány
kanalizační a vodovodní přípojky, které
zasahují do komunikace. Nová silnice se nyní
nesmí pět let překopávat. Totéž platí po opravě
místních silnic.
12. Na základě jednání se svozovou
společností SOP Přelouč zastupitelstvo
rozhodlo, doplnit sběrná místa tříděného
odpadu o kontejnery na bílé sklo. Jsou to ty
bílé zvony, které jste jistě už zaznamenali.
Zelené zvony jsou dále na barevné sklo.

4. ZO již má stavební povolení na vodovod
v Božci. Na kanalizaci v této obci bude
povolení během podzimu také hotové. V říjnu
tohoto roku bude ZO podávat žádost na dotaci
na tyto obce z projektu z EU. Pokud obec
dotaci dostane, začne se příští rok budovat
v Božci vodovod i kanalizace. Projektové
náklady na tuto kanalizaci jsou 8 000 000 Kč a
na vodovod 5 000 000 Kč.
5. V příštím roce bude vybudována kanalizační
stoka v horní ulici směrem na Božec. Bude od
domu pana Rejfka k domu pana Kaliny. Tento
kanál umožní napojení celé této strany ulice na
kanalizaci. Poté bude následovat oprava ulice.

Tlučhořová Dagmar
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nerezignoval na veřejnou práci –
byl jsem nepřetržitě členem
Městského
zastupitelstva
v Kolíně, protože jsem do tohoto
orgánu byl opakovaně zvolen
v komunálních volbách. V roce
2003 jsem se vrátil na kolínskou
radnici, když jsem byl zvolen
místostarostou
Kolína.
Po
vítězství
ODS
v loňských
komunálních volbách jsem byl po
dvanácti letech znovu zvolen do
funkce starosty prosperujícího
města Kolín.
Se svojí ženou Lubomírou
jsme rodiči syna Jonáše a naše
manželství funguje již třicátý třetí
rok. Bydlím v rodinném domu po
předcích a mám-li po svých
pracovních povinnostech čas,
věnuji se rodině, psímu příteli,
domácímu kutilství a motorce.
Budu-li zvolen do Senátu
Parlamentu ČR je samozřejmé,
že zřídím senátorské kanceláře
jak v Kolíně, tak v Poděbradech a
dnes, po změně hranic volebního
obvodu č. 42 i v Čelákovicích,
kde bych kromě přítomnosti
svého asistenta nebo asistentky,
byl svým voličům k dispozici
minimálně jedno odpoledne
měsíčně. V Senátu Parlamentu
ČR bych chtěl pracovat buď ve
Výboru pro územní rozvoj,
veřejnou správu a životní
prostředí, kde bych jistě uplatnil
své dlouholeté zkušenosti
z komunální politiky nebo ve
Výboru pro zahraniční věci,

Vážení občané Krakovan
a Božce,
jmenuji se Jiří Buřič a díky
pochopení Vašeho pana starosty,
Josefa Poláka, se mi dostalo
možnosti a v neposlední řadě i
cti, pozdravit Vás a současně
Vám
prostřednictvím
Novin
Krakovan a Božce oznámit, že po
vítězství v primárních volbách
ODS v senátním obvodu č. 42,
kandiduji za uvedenou stranu v
letošních podzimních volbách do
Senátu Parlamentu ČR.
V tomto roce budu již
sedmnáctým
rokem
členem
ODS, což mimo jiné znamená, že
jsem jedním ze zakládajících
členů této strany v Kolíně.
Podtrhuji, že jsem nikdy nebyl
členem žádné jiné politické
strany a že mému lidskému i
politickému přesvědčení jsou, na
rozdíl od obdivného vztahu ke
všem způsobům boje za svobodu
a demokracii, odporné jakékoli
formy totalitní a nedemokratické
vlády, mezi které počítám
nacismus
i
komunismus,
nemluvě
o
jiných
druzích
extremismu. Ve své politické
kariéře jsem zažil, jak už to
v demokracii bývá, vzestupy i
pády. Starostou Kolína jsem byl
již v prvém komunálním volebním
období po roce 1989. Od roku
1995, kdy jsem místo starosty
města opustil, jsem pracoval jako
osoba samostatně výdělečně
činná, přičemž jsem nikdy
Noviny Krakovan a Božce
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disponovat volitelským právem a
půjdou do volební místnosti
projevit hlasováním svůj názor
v senátních volbách. Obracím se
proto těmito řádky i na Vás,
občany Krakovan a Božce a
dovoluji si tak, požádat Vás o
podporu
mé
kandidatury
v senátním obvodu č. 42. Věřím,
že se v čase, který nám zbývá do
podzimních voleb s mnohými
z Vás potkám i osobně a to nejen
na
zasedání
Vašeho
zastupitelstva obce, ale i při
jiných příležitostech. Přijdete-li
však na jednání zastupitelstva,
prosím, žádám Vás o to, abyste
si na mně připravili jakékoli
otázky, třeba i z oblasti mého
působení ve funkci starosty
Kolína. Slibuji, že na všechny
Vámi položené otázky a dotazy
odpovím a nevyhnu se žádné
diskusi,
byť
bychom
měli
v zasedací místnosti sedět do
noci.
Přeji Vám všem hodně
zdraví,
radosti,
štěstí
a
spokojeného žití ve Vašich, do
krásy rostoucích Krakovanech a
Božci !
V dokonalé úctě a s díky za
Vaší možnou účast na zasedání
obecního zastupitelstva i za Vaší
další podporu !

obranu a bezpečnost. Zde bych
chtěl své síly a zkušenosti
zaměřit na oblast obrany a
bezpečnosti.
S naprostou
samozřejmostí chci splnit slib,
který jsem dal Vašemu panu
starostovi – nadále s ním být
v kontaktu a být tak připraven
kdykoli
mu
pomoci
v jeho
nelehké práci, kterou pro Vaši
obec vykonává. To samé však
platí i pro Vás, občany celé obce.
Dospějete-li k závěru, že bych
Vám
mohl
být
jakkoliv
nápomocen při řešení Vašeho
libovolného problému, neváhejte
a obraťte se na mně buď přímo
nebo prostřednictvím Vašeho
pana starosty.
Považuji za slušnost i za

povinnost oznámit tímto psaním
svoje úmysly všem těm, kteří
budou
v říjnu
tohoto
roku

Jiří B u ř i č

mobil – 602 132 695,
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web – www.buric-

bylo

Návštěva Krakovan na Slovensku

setkání

jsou

koupali jsme se v termálním koupališti a
shlédli jsme téměř celý Krakovanský

jsme byli mile přijati. Letošního zájezdu se

folklórní festival písní a tanců. Zájezd se

zúčastnila většina mladé generace z naší
která

slovenské

se

s mladými

vesnice

rychle

přátelské

Byli jsme se podívat v Piešťanech,

již

dlouholetou tradicí. Místními obyvateli

obce,

jsme

slovenským fotbalistům.

navštívila partnerskou obec Krakovany na
Tato

Sehráli

fotbalové utkání, ve kterém naši podlehli

Ve dnech 27.6. – 29.6. 2008 naše obec
Slovensku.

krušné.

zcela určitě vydařil a je na co vzpomínat.

obyvateli
spřátelila.

Zejména večerní posezení a zábavy se moc
Tlučhořová Dagmar

líbily a ranní loučení s tamními obyvateli

podílela pouze zajištěním prostoru
k výuce.
Obecní
zastupitelstvo
považuje tuto nabídku za velmi
zajímavou, a proto se rozhodlo
informovat občany o této možnosti.
Má-li někdo z Vás zájem o nějaký kurz,
přihlaste se na obecním úřadě u paní
Douděrové.
Případné
zahájení
některých kurzů se bude odvíjet od
počtu zájemců.

Chcete se vzdělávat?
Máte zájem si oprášit chabé znalosti
cizích jazyků, nebo se třeba naučit
základy
počítačové
techniky?
Příležitost je zde. Občanské sdružení
„Most ke vzdělání“ ze Semil, naší obci
učinilo nabídku možnosti bezplatného
vzdělávání obyvatel v různých kurzech.
Mimo zde již zmiňované počítačové a
jazykové je možnost zařídit i kurzy
technického směru (např. zacházení
s motorovou pilou, svářečský kurz
apod.) Obec by se na tomto projektu
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o vlastnictví stavby se táhnou léta a
bohužel, na interiéru a exteriéru je to znát.
Snad se státu nechce investovat do něčeho,
o co může velice snadno přijít. Průvodce si
zpočátku zřejmě neuvědomoval akustiku
sálu, neboť mlel jako kafemlýnek. Naštěstí
později se jeho mluvidla unavila a také
někteří pánové zasáhli.
Samotné sbírky zámeckého panstva jsou
kapitolou samy pro sebe. Jako mávnutím
kouzelného proutku navnadí exotiku
loveckých výprav, výzkumných cest a
etnologických pozorování, pak zase hned
jemný míšeňský porcelán předvede všem,
kde je rozdíl mezi kýčem a uměleckým
předmětem. Lovecké zbraně člověka až
vyděsí, co všechno jsme dokázali
vymyslet, abychom zabíjeli zvířata. I když
nejsem odpůrcem myslivosti, puškami
z loveckého salonku by se ozbrojila malá
armáda.
Ale čas letí, schody a dlouhé chodby nás
zmáhají, vedro dostupuje vrcholu a
z žaludků se ozývají nelibé zvuky. Ano,
správně, čas na oběd. A tak jsme se
rozloučili s omšelými zdmi starého
šlechtického sídla a nahradili je jasně
osvětleným sálem dobrušské hospůdky a
staročeským řízkem.
Ale Dobruška, to pro nás nebyla jen
restaurace na náměstí a radniční věž.
Většina z nás četla Jiráskův román, anebo
alespoň shlédla sáhodlouhý seriál, a tak se
nám ihned vybavilo spojení : Dobruška –
Věk. F. L. Věk. Ale ani Jirásek není bez
hříšku. Nemyslím tím slavný objev
cimrmanologů, že všechna svá díla psal
školním, a tedy prokazatelně kradeným
inkoustem. Ne – jde o jméno. Protože ten
opravdový hrdina všech částí vleklého díla
se jmenoval František Vladislav Hek. A
Jirásek, vlastenec jeden zatrachtilý, mu

Výlet do východních Čech
Výlet do východních Čech, to je akce
hodná krakovanských zahrádkářů. Je
zapotřebí vybrat ideální termín odjezdu,
neboť starší lidé vstávají v pět a od rána
netrpělivě očekávají povyražení, ale ti
mladší by nejraději vyjeli v poledne po
důkladném vyspání.
Když nastane sedm hodin, doba ranní,
dokonalý to kompromis – vždyť zcela
spokojena není ani jedna věková kategorie
– naskládají se všichni ti drobní lidičkové,
jejichž zahrádky jich na jeden den oželí, do
autobusu, podivuhodného to stroje. Ten už
zdáli hlásá, že veze zahrádkáře – karoserie
totiž nádherně „kvete“.
První zastávkou jsou Třebechovice,
mezinárodně
proslulé
Proboštovým
betlémem, který si však většina z nás
nedovede ani představit. Romantiky
zklamal fakt, že ač se betlém zove
„Proboštův“, velevážený pan Probošt jeho
stavbu pouze řídil a na výrobu figur a
mechanismu
„měl
lidi“.
Prohlídka
novějších dílek většinu osazenstva příliš
neuchvátila,
povětšinou
měli
něco
podobného doma, a tak si zimní vánoční
atmosféru navnadili nadýchanou pěnou
kávy u dam a piva u pánů.

Opočno. Pohádkový zámek s fasádou
červenou jako sladké cukrlátko, které
pěkně hýbe žlučí státních úředníků. Spory
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změnil jméno jen proto, že se mu nezdálo
dost české.
Ale chalupa, ve které údajně žil, ta byla
pěkná. I výhled z radnice, která váženému
panu Hekovi spadla málem na hlavu.
Z výše radniční věže viděl každý z nás
dodaleka. Avšak čas nečeká, čas pádí, F.
V. Hek je dávno mrtvý, ale my teď jedeme
za živým člověkem, panem Černým
z opočenského zahradnictví.
Teprve teď jsme ve svém živlu. Drobný
mužík s brejličkami, toliko majitel
miniaturní zahrádky a nejmenšího obchodu
s květinami v Evropě, nás jako kouzelný
skřítek provádí skrze hradbu truhlíků, mis

a květináčů plných novinek českých i
zahraničních, co se tohoto oboru týče.
Dokonce i ti nejzavilejší cynici propadají
horečce a rychle hledají tu nejhezčí,
nejsnáze
opečovávatelnou
a
nejoriginálnější rostlinu. A když už se
půlka malého království octla v taškách a
nebylo už o čem diskutovat, sebrali všichni
svá zavazadla a vydali se do autobusu.
V rukou šíleného řidiče a obtěžováni
klimbáním zavěšených igelitek jsme
konečně dorazili domů, vytáhli montérky,
nasadili rukavice a počali se hrabat v hlíně.
Proč? No aby ty kytičky nechcíply. A taky
proto, že nás to baví.
Anna Vrabcová

Jak (ne)zbohatnout na štěňatech
správných návodů, Corinka je čistotné
zvířátko a neřekne, jestli se čistí
v příslušných místech „jen tak“ nebo jestli
„už“. Kdy je tedy první den hárání
můžeme jen hádat.
Výběr toho nejkrásnějšího (nepříbuzného)
krycího psa z nabídky je jen teorií,
vzájemné sympatie totiž jako u lidí nejsou
zaručeny a pak je všechna snaha marná.
K tomu přistupuje neskutečná byrokracie
ohledně výběru a schválení názvu chovné
stanice, korespondence s klubem
salašnických psů v Čechách i
s mezinárodní kynologickou unií, psí
matrikou a tak dále.
Jeden psí krasavec nebyl úspěšný i přesto,
že si s ním po dlouhé cestě autem (to
miluje) hezky pohrála, vypila mu vodu a
vyjedla misku. Snažil se opravdu velmi,
aby dostál pověsti spolehlivého
oplodnitele, ale Corince se asi zdál moc
hrrr, možná byl příliš mohutný a těžký a
nejpravděpodobněji se lidem nepodařilo
stanovit správný čas.

Už ani nevím, kdo první z rodiny měl ten
nápad, abychom naší milované (a
rozmazlené) fence dopřáli zážitek
mateřství. Tím bychom dostáli nejen jejím
fyzickým potřebám, ale též se zasloužili o
doplnění základu kvalitních zvířat v chovu
bernských salašnických psů. Její rodokmen
i předpoklady dávaly šance na vynikající
potomstvo, samozřejmě s neméně krásným
a urozeným krycím psem.
Přiznávám, že další motivací byl i
předpoklad jistého finančního zisku. Prodej
štěňat s průkazem původu, jak nám již bylo
známo koupí naší fenky, se totiž odehrává
v řádech desetitisíců zcela běžně. Navíc
přímo v obci máme příklad, že se dá
prodejem štěňat vydělávat peníze.
Ó, jak jsme se ve svých představách
mýlili! Snad je to osudem začátečníků ve
všech oborech lidské činnosti.
Prvním zádrhelem se ukázalo stanovení
onoho dne D, kdy je pravděpodobné
oplození. Co naplat že literatura i
amatérské diskuse jsou plné rad a zaručeně
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Teprve až s polevující laktací nastala ta
správná legrace. Vstát každé ráno za
svítání na neúnavné kňučení a uklidit čtyři
hromádky nejlépe roznesené důkladně po
celé místnosti, krmit a čistit, krmit a čistit.
A také inzerovat, oznamovat, nabízet.
Nezapomenout včas odčervit, očkovat, mít
stále v zásobě dostatek kvalitních granulí,
protože apetit štěňátek, dávno
přejmenovaných na Krakeny podle řecké
obludy, roste.
Nestačíme sčítat škody na květinách,
keřích, botách. Rohožka zničená, mamčin
pelíšek „načatý“. Už to dávno nejsou ty
kuličky, co se učily chodit a sedět. Zoubky
už mají ostré a hry někdy ještě ostřejší jak
zažívá malý kocourek na vlastní kůži, a to
doslova.
A přichází první nový páníček a ten
nejhezčí pejsek jde první do světa. Krátce
po něm i druhý a připadá nám to, jako
bychom za mrzký peníz prodali vlastní
děti.
Dvě sestřičky fenečky mě tu ještě koušou
do kotníků, jestli se najde zájemce, půjdou
do světa též. Už to nejsou mazlivé
heboučké kuličky, ve třech měsících věku
prožívají pravou psí pubertu. Budou z nich
ale stejně milé a oddané kamarádky jako
jejich mamka Cora.
Jen ten zisk se nějak nekonal. Sice jsme za
brášky něco utržili, ale když se odečtou
škody, krmení, veterinář, jsme daleko
v minusu. Jen ta hezká zkušenost zůstala.
Nový život je zázrak ať to vezmete
z kterékoli strany.
A na zahradě mi vodí kvočna pět kuřátek.
Schválně kolik jich vyroste v pěkné
slepičky. Až snesou první vajíčko, přijďte
na palačinku.

Při dalším hárání byla znát nervozita na
páníčkovi i fenečce, snaha obou i obětavost
majitelky fešáka Cordyho byla bezbřehá.
Abychom nepropásli příležitost, obtěžovali
jsme dva týdny každý den. Když už se
zdálo, že opět marně, došlo k sice
nepřesvědčivému, ale přece kontaktu
podobnému tomu správnému svázání,
které je nutné. A čekalo se.
Radost na všech stranách byla veliká, když
veterinář ultrazvukem potvrdil, že Cora
nosí ne méně než pět štěňátek.
Měla jsem trochu obavy z porodu, který
vycházel časově na období, kdy jsem
s fenkou zůstala doma sama. Ač sama
matkou, neměla jsem s porodem štěňátek
žádnou zkušenost. Porodní bedna byla

připravená a panička nervózní, jako by
měla rodit sama.
Porod samotný byl tak emotivní zážitek, že
to pochopí jen majitel jiného pejska. Moje
čtyřnohá přítelkyně mi položila v bolestech
hlavu a packu na rameno a tiše kňučela.
Překvapeně na mě upírala hnědé oči, když
jsem vyjmula z obalu první štěně a
s dalším už si věděla rady sama. Instinkt se
probudil.
Příroda nebyla až tak laskavá, ze sedmi
štěňat byla tři mrtvá. Fenka se zotavila
dobře a kojení a další péče proběhly bez
potíží.
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na hnízdo různě dlouhé větve,
hnízdo neustále upravoval. Aktivita
mu bohužel nevydržela, odlétl a
objevil se až na konci dubna, kdy si
opět rovnal hnízdo a nanášel až do
tmy. Během měsíce května nás
poněkud zklamal, objevil se tu pouze
3 krát, z výšky pozoroval okolí, ale
do stavby se nehrnul. Změna nastala
až 2. června, na komín přilétli dva
čápi. Konečně si našel družku.
Společně přilétali a odlétali, občas
upravovali hnízdo, byla radost je
pozorovat. Vše vypadalo nadějně,
několikrát jsme zahlédli sedící
samičku na hnízdě a čápa
vznášejícího se nad komínem.
Bohužel ke konci měsíce přilétal čáp
opět sám. V některých dnech bylo
úžasné sledovat přílet čápa na komín
v doprovodu kroužícího hejna 5-7
dalších čápů. Poslední zaznamenaný
údaj o pobytu čápa je ze dne 4.srpna,
pak už byl komín opuštěný a tak
nějak smutný. Všímaví sousedé
viděli hejno čápů ještě několikrát na
polích v okolí Krakovan, k nám na
komín však už žádný z nich
nezavítal. Zaznamenala jsem celkem
23 příletů. Není to mnoho, ale i tak
přítomnost čápa byla zážitkem.

CO SE DĚLO NA KOMÍNĚ

Jak všichni víme, čapí hnízdo je
symbolem štěstí a plodnosti. V celé
republice se každoročně provádí
sčítání čápů a podle posledního
průzkumu se veřejnost společně s
odborníky, shodují na tom, že letošní
rok byl díky pozdním příletům a
malým počtům navrácených ptáků
ze zimoviště, pro tento druh velmi
špatný. V některých krajích prý čápi
téměř nepřilétli a nehnízdili, jinde
jsou počty hnízdících párů oproti
předchozím rokům poloviční a
někde je zase tak velký úbytek
mláďat na hnízdech, což je i pro
ornitology záhadou.
Bohužel také u nás v obci jsme se
přesvědčili o tom, že letos se čápům
opravdu nedařilo. Dovolte mi
poinformovat o dění na našem
komíně.

Radostnou
událostí pro nás byla neděle 6.dubna,
kdy poprvé nad námi zakroužil a
usedl na komín všemi dlouho
očekávaný čáp. Zdržel se pouze
několik minut, ale vrátil se o tři dny
později a jeho tokání a klapot
zobákem naznačovalo, že očekává
svou družku. Během večera nanášel

Děkuji všem, kterým osud čápa není
lhostejný a přestože se hnízdění
nekonalo, pevně věřím, že po
současném nezdaru se v budoucnu
čapího potomstva zcela jistě
dočkáme.
Moravcová M.
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V letošním roce náš sportovní klub
oslavil 80. let od svého založení ,u této
příležitosti se konaly na novém fotbalovém
hřišti sportovní utkání. Jedno z nich bylo s
některými našimi celebritami. Večer se
konala zábava se skupinou Unisono.
Jednou z celebrit ,která hrála fotbal byl
vítěz 3. kola Superstar Zdeněk Drda. Při
této příležitosti domluvili pořadatelé
hudební vystoupení Zdeňka Drdy. Jeho
koncert, na kterém se i tančilo, se
uskutečnil 1. srpna na starém fotbalovém
hřišti. Hudební výkon naši superstar se
velice líbil a pořadatelé i sám Zdeněk
Drda se těší na příští rok, kdyby chtěl své
vystoupení zopakovat.
Více jak polovina roku utekla a
prázdniny se přiblížily ke svému konci. S
tímto koncem přišlo i rozloučení
s prázdninami, které pořádal dobrovolný
sbor hasičů a konalo se 29. srpna.
L. Kašíková

Hudební vystoupení na starém
fotbalovém hřišti v Krakovanech
v průběhu roku 2008.
Letošní hudební vystoupení na
starém fotbalovém hřišti začala nejinak než
tradičním pálením čarodějnic, které pořádá
dobrovolný sbor hasičů.
K tanci i poslechu hrála skupina Staré
Klády. Díky své vyhlášenosti široko
daleko je účast na této akci vždy více než
slušná. Přes určité problémy při
zorganizování této akce vše proběhlo
hladce a zábava se vydařila.
Další zábava byla pouťová,
kterou také tradičně pořádal sportovní
klub krakovany. Na zábavě hrálo duo
ŠarPet (bývalé členky skupiny Domino).
Přes slabší účast se hudba líbila a zábava
se velice vydařila.

I. třída (1. a 5. ročník )
Lenka Slaninková
II. třída (2. a 3. ročník)
Pavlína Lehká
III. třída (4. ročník )
Jitka Holíková

Základní škola a Mateřská škola
Krakovany
Zahájení nového školního roku
Letošní školní rok v krakovanské škole
byl zahájen v jednotlivých třídách, kde se
všichni žáci sešli a přivítali se svými
třídními učitelkami. Tento den nejvíce asi
prožívali naši noví žáci, kteří se dostavili
se svými rodiči. Prvňáčky přišel přivítat
pan starosta, který jim popřál mnoho
úspěchů ve školní práci. Paní Ludmila
Kubíčková předala dětem dárečky za Sbor
pro občanské záležitosti a Český červený
kříž v Krakovanech.

Do školní družiny se přihlásilo 25 dětí.
Vychovatelkou je nadále paní Věra
Jankovská, školnicí paní Ilona Tichá.
Školu nyní navštěvuje 49 žáků.
V mateřské škole byl také slavnostně
zahájen nový školní rok 1. září uvítáním
všech dětí.
V letošním roce je opět zapsán maximální
počet 27 dětí, z toho 9 předškolních.
Během letních prázdnin byla vymalována
šatna a chodba, do třídy a kanceláře byl
vyroben nový nábytek.

V letošním školním roce se vyučuje ve
třech třídách.
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Kolektiv zaměstnanců zůstává nezměněn:
Alena Gerhátová
Václava Hlavatá
Hana Debelková

z důvodu omezené kapacity nemůžeme
přijímat další strávníky.
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Obecnímu úřadu v Krakovanech
za vzornou starost o celý areál školy, všem
místním organizacím a rodičům za finanční
pomoc, sponzorské dary, hračky a výtvarné
potřeby pro děti. Dále manželům
Vojtíškovým za spolupráci při vedení
v keramickém kroužku.

Ve školní jídelně nadále pracují paní
Zdena Rohlíková - vedoucí školní jídelny a
Ludmila Maškarincová - kuchařka.
Stravují se zde děti ze základní a mateřské
školy, zaměstnanci a také cizí strávníci.
Jelikož je o tuto službu stále větší zájem,

Jitka Holíková, Alena Bernátová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 17. srpna jsme přivítali do života
malé občánky, kteří se nám od minulého
roku narodili. Celkem bylo malých
sluníček devět. Chlapců bylo pět a
děvčátka byla čtyři.

Sice se nám velikostně různily, protože
nejstarší se otáčel na dědu a žvatlal: „
dedo, dedo“ Nejmenší byl ještě
v šestinedělí, ale děti se s tím popraly
skvěle. Nikdo neplakal, vše proběhlo tak,
jak má.
A koho jsme to vítali:

Jakoubka Špalka
Sebastiánka Gruzovského
Filípka Mikana
Adélku Peckovou

Pavlínku Krskovou
Michálka Malinu
Lucinku Čábelovou
Štěpánka Pospíchala

a nejmladší
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Božec 24
Božec 25
Krakovany 64
Krakovany 257
Ondrášek Tahadlo
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Krakovany 33
Krakovany 266
Krakovany 1
Krakovany 129

Krakovany 227

Miminka, rodiče, sourozence a prarodiče
uvítaly členky Sboru pro občanské
záležitosti paní Lída Kašíková a paní Lída
Kubíčková, děti přivítal starosta obce Josef
Polák. Děcka a rodiče obdrželi drobné

dárečky a pak nastalo nezbytné focení,
protože tradičně děti zapisujeme do
Kroniky vítání občánků a fotografie nesmí
chybět.

A co přát dětem:
Hlavně zdraví, lásku rodičů a bezstarostné dětství.

Douděrová

KAM S NÍM?
Zná to každý z nás, kdo zajde
alespoň občas pěšky do okolí našich obcí
Krakovan a Božce. Kam s ním? I tato
nerudovská otázka Vám napoví, o čem
bychom měli popřemýšlet.
Přesně.
Jedná se o odpad všeho druhu po
příkopech, cestách, ale i čekárnách a
veřejných prostorách v našich obcích.
Dost dobře nechápu někoho, kdo platí
povinný poplatek za sběr TKO podle svého
trvalého pobytu, a že se nejedná o malou
částku, že má tu chuť a chce se mu tahat
Noviny Krakovan a Božce

odpad do lesa a podobně. Každý den
chodím se psem do lesa a žasnu, že
například na konci Týnecké paseky je
igelitka plná plastových lahví a bůh suď
čeho možného, no že bych se s tím tahala
tak daleko a zřejmě potmě, aby mě někdo
náhodou neviděl!!
Od čeho máme popelnice a v každé obci,
né jen v těch našich, najdete kontejnerová
hnízda, kam máte možnost dávat papír,
sklo a plasty.
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Zamysleme se, a nebojme se pokárat děti
naše, ale třeba i sousedovi, za to, že po
zbaštění nanuka, vypití coly nebo jupíka
odhodí obal v klidu na cestu nebo tam, kde
je to napadne. Snad každý z nás to chce
mít doma hezké, upravené a útulné. A
binčus si po dvorech a zahradách určitě
nerozhazujeme, nebo že by ano?
Kolikrát to sice není lehké, to když
máme odpad jako stavební suť, trávu,
výkopkovou zeminu. Často toto řešíme

tím, že zavážíme polní a lesní cesty, ale
prosím ty cihly, dlaždice a podobné
rozbijte na menší kusy. Celé cihly se
špatně zašlapávají. A ty hromady odpadu
ze zahrad by se lépe přehlédly, pokud by se
rozhrnuly.
Už Vás nebudu zlobit, ale třeba tento
článek alespoň pár lidem něco řekne a
budeme si časem moci říkat:

TO TU MÁME ÚTULNO A ČISTO!!
Douděrová
nyní již i bílé do kontejneru, plast do
kontejneru, zbytky pokud nemáte čuníka či
slípky, tak do biopopelnice. Zbudou
plechovky a drobnější papírky a
igeliťáčky, s kterými se mi nebude chtít.
Logicky vzato, dvě popelnice za 14 dní, by
měly stačit, ale donuťte se poctivě třídit.
Osobně to vše vidím i ze strany účetní
obce a vím, kolik peněz ročně obec stojí
odvoz popelnic, kontejnerů a jednou za rok
hromadného a nebezpečného odpadu.
Věřte, že kdybych nepracovala, tam kde
pracuji, tak bych nevěřila, že to může být
tolik.
V současné době platí obec za odvoz 1
tuny komunálního dopadu 1 055,-Kč bez
DPH. Za rok je to zhruba 240 tun odpadu.
Bez DPH a pouze za popelnice je to
255 000,- Kč. Za rok chtějí podražit za
svoz jedné tuny na 1 500,-Kč bez DPH.
Což by bylo 360 000,-Kč. K tomu
započítejte nebezpečný a hromadný odpad,
který obec vyjde cca na 150 000,-Kč. Na
poplatcích od Vás a chalupářů obec vybere
zhruba 330 000,-Kč. Čili obec dotuje a co
si budeme povídat, zastupitelstvu nezbude
nic jiného, než nám naplánovat zatím
stávající strop 500,-Kč za osobu trvale
žijící. V parlamentu se již chystá, že 500,Kč je málo, tak budeme časem platit i více.

BIOODPAD ???
Během letošního léta se na nás obracejí
spoluobčané, jestli neplánujeme hnědé
popelnice, jako mají vedle v Týnci. Pro
nezasvěcené, hnědé popelnice, jsou
popelnice na sběr bioodpadu.
Co by pro nás sběr bioodpadu znamenal?
V první řadě zakoupení té hnědé popelnice
na svoz bioodpadu, která je buď 120 l
nebo 240 l velká a její cena se v letošním
roce pohybuje 750,-Kč za menší a 1 300,Kč za větší. Byla by tu možnost i popelnice
pronajmout od SOP Přelouč a to zhruba za
120,-Kč menší a 280,-Kč za větší a to za
kalendářní rok.
V druhé řadě by se svoz bioodpadu střídal
se svozem běžného TKO. Co to znamená?
Jeden týden svoz TKO, druhý týden svoz
bioodpadu.
Jasně! Každého napadne, to by nám
nestačilo, ale ze zkušeností ve vedlejším
Týnci, by se dalo namítat, že by to stačit
mělo. Ze všech medií na nás útočí
propagace ekologického třídění.
Třídím, ale tak napůl. Vozím plasty a sklo.
Papír občas do sběru pro holku, nebo na
zátop do sklepa, ostatní jde do popelnice.
Je nás doma 6 + pes, kocour a dvě anduly.
Popelnice máme dvě a většinou jsou plné,
jedna určitě. Pokud bych třídila poctivě,
tak papír do kontejneru, sklo barevné a
Noviny Krakovan a Božce
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Za uložení bioodpadu si skládka
Chvaletice účtuje 500,-Kč za tunu a tato
cena se má zachovat i v příštím roce. Obec
za odpad tříděný z kontejnerů od firmy
ECOCOM Praha trží zhruba 20 až 30 tisíc
ročně. Za co? No právě za ten tříděný
plast, papír a nově barevné a bílé sklo.
Vím, že to není otázka roku či dvou, ale
pokud bychom se naučili alespoň to
základní třídit, obec by platila méně za
uložení , něco by se vrátilo z kontejnerů a
za takto ušetřené peníze by se mohly
pronajmout další kontejnery, které by se
daly na více míst po obcích. A co víc, jistě
by zastupitelé přehodnotili i poplatky na
osobu za svoz.
A co bychom do bioopadu mohly
šoupnout?
Zbytky potravin, trávu, listí, drobné větve,
odpad ze zahrad, shnilé ovoce a podobné
hnusy. Kdo nemá kompost, jistě to uvítá,

protože právě třeba za pár dní nebude
většina z nás vědět, kam do toho lesa
propašujeme
odsloužené
květiny
z truhlíků, afrikány ze záhonů no a toho
spadlého listí co nás čeká. Já budu mít
problém kam s tím.
Co do bioodpadu nepatří: zvířecí výkaly,
uhynulá zvířata a zbytky masa.
Zastupitelé tato pro i proti projednali a od
roku 2009 se svoz bioodpadu chystá
zavést.
Čísla a fakta, která jsem Vám
přednesla, mluví jasně. Záleží na nás, jak
se rozhodneme.

VZPOMÍNKA NA ZVÍČINU

mě doprovázel bublající potok Javorka. Po
zelené TZ jsem šel až do Dolního Javoří,
kde značka vede kolem sochy sv. Jana
Nepomuckého, ukryté ve stínu čtyř Lip.
Postával jsem u sochy a fotil ji. Od chalupy
za sochou vyšel starší pán a šel ke mně.
Vyšel jsem mu vstříc, podali si ruce. „ Že
tu máme krásně?“ začal chlapík. „ K tomu
našemu Jeníčkovi často turisté chodí a
fotografují si ho. Ty lípy, které jsou vedle
něho, mají také svoji historii. Ta první je
Legionářská, byla vysázena na počest legií,
druhá na paměť padlých vojáků, třetí patří
vdovám po padlých vojácích a poslední
říkáme agrární“. Loučíme se a děkuji za
informace a pokračuji. Zastavuji a dívám
se do kraje, který potěší krásnými výhledy.
Nedaleko je vidět hrad Pecka se
stejnojmenným městečkem. Sestupuji
k městečku. V bufetu si dávám kávu. Zde
mě místní upozorňují na památky.
Na náměstí je pomníček „Lidického
faráře Šembery, rodáka z Pecky a na
Chudobinec“.

Douděrová

Po přečtení knihy K. V. Raise „ Zapadlí
vlastenci“ jsem zalistoval v zápisech
z mého
turistického
putování
a
zavzpomínal.
Zvíčina! Toto památné místo jsem
navštívil o jedné sobotě v měsíci srpnu
před pěti lety, kdy mě nohy ještě sloužily.
Z nádraží v Chlumci nad Cidlinou
odjíždím do Lázní Bělohrad. Odtud začne
moje putování. Je slunné ráno. Památník
K. V. Raise je ještě zavřen. Nevadí,
navštívil jsem ho již vícekrát. Jen razítko
bude chybět.
Na mapě umístěné na tabuli na náměstí
bylo možno přezkoumat trasu mého
pochodování. Nedaleko postával starší pán,
který ke mně přistoupil s otázkou „ Kam
máte namířeno?“ Trochu jsme si
popovídali o trase, jeho rady se na trase
hodily. Ještě ukázal na dvě stavení, první
domek byl rodný dům hudebního
skladatele Karla Mora, druhý rodný dům
spisovatele K.V. Raise. Z Lázní Bělohrad
Noviny Krakovan a Božce
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Starší paní mě vypráví o tom, že zde měli
strašidlo, purkrabího, a ten přestal strašit,
až když mu jeho žena upletla rukavice, aby
ho nezábly ruce.
Chudobinec je postaven ve strmé uličce,
chaloupky tu mají krásně skládané
lomenice. Odtud jdu do obce Kal. Zde se
dozvídám, že nedávno tu opravili panskou
kovárnu. Před kovárnou jsou arkády.
V údolí potoka Bystřice jdu kolem
Bystrého mlýna. Děda, který seděl na
sluníčku před mlýnem, mě informoval, že
mlýn byl postaven roku 1720. Už abych
byl na Zvíčině. Mám žízeň a na vodu
z lahve nemám chuť. Prošel jsem osadou
Zvíčina. Osadu založili dřevaři v 15.století.
Tak je psáno na místní informační tabuli.
Jsem na vrcholu Zvíčiny a stojím u
kostelíka. Na žízeň jsem pomalu zapomněl.
Z vrcholu lze přehlédnout třetinu Čech:
Podkrkonoší,
panorama
Krkonoš,
Podorlicko, Orlické hory a Český ráj.
Mám štěstí, kostelík je otevřen. Nakukuji
dovnitř a tu se objevil kostelník, uklízí po
mši. Pan kostelník mě zve dovnitř. „ Ukáži
Vám něco, co má málokterý kostelík“.
Vede mě k postrannímu oltáři, zde mě
předkládá pamětní knihu. „ To je naše
pamětní kniha“. Otvírám knihu a vidím
zápisy K. V. Raise, K. J. Erbena, Ignáta
Hermana, Aloise Jiráska a dalších
významných osobností.
Pozoruji, že pan kostelník by dále
vyprávěl. Pozval jsem pana kostelníka na
pivo. Rád svolil.
V Raisově chatě se rozhovořil. Na
vrcholku Zvíčiny byl postaven dřevěný
kostelík již v roce 1548. Zděný kostelík jej
nahradil v letech 1706 – 1711, který stojí
dodnes.
O původu Raisovy chaty se dozvídám, že
jako hospodu ji postavil jeden podnikavý
sedlák. Od něho hospodu koupili turisti ze
Dvora Králového. Tu pak rozšířili a
vyznačili přístupové cesty. V roce 1909 se
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začalo na stráních lyžovat. Koupí hospody
zabránili turisté vybudování německé
chaty. Němci se pak pomstili tím, že
zdemolovali část chaty a vysazením lesa na
severní části vrcholu, prý aby Češi neviděli
na jejich Krkonoše. V roce 1925 vyrostla
nad střechou rozhledna. Po malém
občerstvení se loučím s panem kostelníkem
a vracím se po žluté TZ / naučná Raisova
stezka / kolem Raisovy kamenné lavice,
místo spisovatelových vycházek.
Malinko jsem si zašel od osady Bezníku,
jsou zde krásné roubené chalupy z 19.
století. Přešel jsem louku a stál před
Raisovým sloupem
- Raisovu knihu
umístěnou na vrcholku. Místo, které
spisovatel miloval. Odtud jsem pak
pokračoval do Lázní Bělohrad. Sedl na
lavičku na nádražíčku a počítal, kolik
kilometrů mám v nohou.
Na Zvičinu
16 kilometrů, ze Zvíčiny do Lázní
bělohradu 11 kilometrů.
Spokojen! Viděl jsem, co mě potěšilo.
Nelituji toho, stálo to zato!
Krásná je naše zem!!!

(Kostelík na vrcholu zasvěcený Janu
Nepomuckému )
J. Rambousek
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SK Krakovany
1)

Během dne se na fotbalovém hřišti sehrálo
několik utkání, jehož vrcholem bylo utkání
našeho týmu s výběrem celebrit pod
názvem REAL TOP PRAHA. Utkání
nakonec skončilo spravedlivou remízou
3:3. Po utkání se všichni sešli na starém
hřišti, kde probíhala večerním zábava za
doprovodu hudby.

sezóna 2007-08

Uplynulá sezóna se dá z hlediska
umístění hodnotit jako úspěšná. Po
vydařeném začátku se náš A-tým držel na
dosah postupu. Druhá část podzimu již tak
úspěšná nebyla a po několika zbytečně
ztracených bodech se nám čelo tabulky
vzdálilo. V jarní části jsme pokračovali
v nevyrovnaných výkonech, které byly
zapříčiněny vinou zranění některých hráčů,
ale také značnou nedisciplinovaností hráčů
vy vypjatých situacích. 5 červených karet
v jarní části je toho jasným důkazem. I přes
tyto okolnosti náš celek udržel výborné
3.místo s lehce aktivním skóre 54:51 a
ziskem 42 bodů.

5)
Úvod nové sezóny obstaral již
tradiční
Memoriál
J.Kolínského
a
Z.Mikeše za účasti týmů z J.Lhoty, Žiželic,
Sán a našeho týmu.
V prvním
utkání
proti
sobě
nastoupili
týmy
J.Lhoty
a
Sán.
Jednoznačný
výsledkem 8:0 se
do finále
probojoval
celek
z J. Lhoty.
Ve druhém utkání
změřil náš
celek
síly
s týmem
ze Žiželic a po vydařeném výkonu vyhrál
4:0 a mohl se těšit na finále. Souboj o třetí
místo vyzněl zcela jasně pro tým Žiželic.
Ve finále pak naši hráči nestačili na tým
J.Lhoty a podlehli mu 4:0. Obsadili
nakonec tedy 2. místo.

V uplynulí
naši žáčci
museli
vyrovnat
s odchodem
několika hráčů do
dorostu.
Na
výsledcích se to
výrazně projevilo.
Po letech, kdy hráli o
první místo, přišel pád do dolní části
tabulky. Nakonec skončili na 6. místě
s pasivním skóre 46:62 a ziskem 20 bodů.
2)
sezóně

se

V prvním mistrovském utkání jsme
zavítali na půdu Radovesnic II. Naši hráči
začali úvodní sezónu stejným stylem
jakým ukončili tu minulou a prohráli 3:0.
Utkání
výrazně
ovlivnila
opět
nedisciplinovanost našich hráčů, když se
zcela
zbytečně
nechal
vyloučit
M.Sandholc. I v 10-ti jsme domácí
přehrávali, ale chyběl nám větší důraz
v koncovce. Druhé utkání se Týncem mělo
totožný průběh. Naši hráči hráli, soupeře
přehrávali, ale vlastními chybami jim
umožnili vstřelit 2 branky. Utkání tak
skončilo 2:0 ve prospěch hostí.
Věřme, že se naši hráči vzpamatují
a dokáže zabrat již v dalším utkání.
T. Bubeník

3)
Naši dorostenci navázali na
úspěšnou minulou sezónu. Jejich výkony
byly občas nevyrovnané a zbytečně ztráceli
body. Nakonec se umístili na 4. místě se
ziskem 41 bodů a aktivním skóre 63:48.
Věřme, že i nadále budou podávat takové
výkony, aby v příštích letech dokázali
nahradit odcházející hráče v našich
dospělých týmech.
4)
19. července proběhli v naší obci
oslavy k výročí 80. let založení fotbalu.
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POZVÁNKA NA POSVÍCENÍ
Posvícení letos máme přesně 28. 9. 2008 na Svatého Václava.
Přejme si ať nám vyjde počasí, abychom si mohli užít fotbalová utkání, která budou hrána
takto:
SOBOSTA
odpoledne 14.30
Žáci SK Krakovany - FŠ Velký Osek

27.9.

odpoledne 16.30
Muži SK Krakovany A
- Velký Osek B

NEDĚLE
dopoledne 10.15
Dorost SK Krakovany -Zásmuky

28.9.
odpoledne 16.30
Muži SK Krakovany B – Sendražice

Babí léto by se nám hodilo i k návštěvě již
tradiční Okresní výstavě králíků, drůbeže
a holubů.
Výstava proběhne v sobotu 27.9 i v neděli
28.9, svou návštěvou jistě potěšíme naše
chovatelé, kteří i nadále drží tuto tradici.
Jistě bude co obdivovat.
Pro děti jedna skvělá zpráva, pro rodiče a
prarodiče již méně dobrá zpráva.
Svou účast na posvícení nám letos přislíbily i
houpačky pana Šmída. Houpačky budou
tradičně na starém hřišti
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