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Udržet stávající cenu za svoz TKO se podařilo
díky zavedení svozu bioodpadu. Cenu za svoz
vodného a stočného se podařilo udržet díky nízké
inflaci v letošním roce a rovněž díky většímu
odběru vody a bezporuchového chodu čistírny
odpadních vod.

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
podzim pomalu končí a my se nacházíme
v adventu. Advent byl vždy časem rozjímání,
bilancování a zamyšlení nad budoucností.
V podobném duchu se nese i vánoční vydání
Novin Krakovan a Božce.

Od místních poplatků přejdu k připravovaným
investičním akcím. Konkrétně se jedná o
následující akce:
a/ výstavba vodovodu a kanalizace v Božci

Ve svém dnešním článku Vás chci informovat o
výstavbě kanalizace v letošním roce a zároveň o
výši poplatků pro rok 2010. Dále Vás chci
seznámit s připravovanými investičními akcemi.

Obec má na výstavbu vodovodu a kanalizace
v Božci stavební povolení a zpracovanou
projektovou dokumentaci. V říjnu požádala obec
Státní zemědělský investiční fond ( SZIF) o dotaci
na předmětnou výstavbu. Celkové náklady na
výstavbu vodovodu a kanalizace v Božci včetně
přečerpávací stanice mají činit cca 19 milionů
korun včetně DPH. V případě získání dotace bude
akce realizována v roce 2010.

Nejprve Vás stručně seznámím s výstavbou
kanalizace v letošním roce. V letošním roce byla
vybudována kanalizace v ulici od školy
k bývalému doma pana Strouhala, v ulici od hřiště
k domu pana Vániše a v ulici pod hřištěm.
Kanalizace byla ve všech shora uvedených ulicích
zhotovena včetně domovních kanalizačních
přípojek. Celkové náklady na vybudování 537 m
kanalizace činily 2 620 000Kč včetně DPH. Na
výstavbu kanalizace získala obec dotaci z Grantu
životního prostředí Středočeského kraje ve výši
1 965 000,-Kč včetně DPH. Spoluúčast obce
činila 655 000Kč včetně DPH. Vedle uvedených
ulic byly napojeny na vodovod a kanalizaci i další
domácnosti v jiných lokalitách obce.

b/ rekonstrukce mateřské školy v Krakovanech
Obec má na rekonstrukci Mateřské školy
v Krakovanech stavební povolení a zpracovanou
projektovou dokumentaci. V rámci rekonstrukce
bude zhotovena i střešní nástavba. K 15. 12. 2009
bude obec žádat o dotaci z Regionálního
operačního programu Středočeského kraje (ROP)
na předmětnou výstavbu. Celkové náklady na
Rekonstrukci Mateřské školy v Krakovanech mají
činit cca 14 620 000Kč včetně DPH. V případě
získání dotace bude akce realizována v letech
2010 až 2011.
c/ zateplení Zdravotního střediska v Krakovanech
obec má na zateplení Zdravotního střediska
v Krakovanech
zpracovanou
projektovou
dokumentaci a v současné době bude na Stavební
úřad v Týnci nad Labem podávat ohlášení
stavebních úprav. Do konce letošního roku bude
obec žádat o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst
Středočeského kraje (FROM)
na předmětné
stavební úpravy. Celkové náklady na zateplení
Zdravotního střediska v Krakovanech mají činit

Od výstavby kanalizace přejdu k místním
poplatkům pro rok 2010. Zde mám pro Vás velmi
příznivé zprávy. Poplatky za svoz TKO, vodné a
stočné se nemění a zůstávají na úrovni roku 2009.
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cca 2 090 000 Kč včetně DPH. V případě získání
dotace bude akce realizována v roce 2010.

uvedené stoky umožní napojení do řádu veřejné
kanalizace domácnostem vpravo ve směru jízdy
na Božec. Obec má na kanalizační stoku A1
stavební povolení a zpracovanou projektovou
dokumentaci. Výstavba kanalizační stoky A1 bude
v roce 2010 financovaná z rozpočtu obce.

d/ druhá etapa opravy místních komunikací
v Krakovanech včetně chodníků
Obec má na druhou etapu opravy místních
komunikací v Krakovanech včetně chodníků
stavební povolení a zpracovanou projektovou
dokumentaci. Do konce letošního roku bude obec
žádat o dotaci z Ministerstva místního rozvoje
(MMR) na předmětné opravy. Celkové náklady na
Druhou etapu opravy místních komunikací
v Krakovanech včetně chodníků mají činit cca
7 900 000Kč včetně DPH. Reálně však musíme
počítat s tím, že se nám celou částku jednorázově
získat nepodaří a opravu předmětných komunikací
a chodníků budeme muset rozložit do delšího
období. V případě získání dotace bude
přinejmenším část akce realizována v roce 2010.

Od investic a výstavby se však vraťme do času,
který se nese v očekávání nejkrásnějších svátků
v roce.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné prožití
vánočních svátků a mnoho zdraví i optimismu do
Nového roku.

Josef Polák

Mezi investiční akce počítáme i výstavbu
kanalizační stoky A1 v ulici k Božci. Výstavba
_______________________________________________________________________________________
Dne 27. 10 provedli pracovníci finančního odboru
Středočeského
kraje
dílčí
přezkoumání
hospodaření obce Krakovany za rok 2009. Byly
předloženy veškeré potřebné doklady od 1. 1. 09
do 27. 10. 09. Nebyly zjištěny žádné chyby a
nedostatky

Zprávy obecního zastupitelstva obce
Krakovany
ZO podalo žádost o dotaci na vodovod a
kanalizaci v obci Božec. Celkové náklady na tyto
akce jsou 19 milionů včetně DPH.

ZO schválilo pronájem bývalých rehabilitačních
prostor ve zdravotním středisku Lence Kuklové
k provozu masáží od 1. 12. 09 na zkušební dobu
dvou měsíců.

ZO schválilo “Deklaraci o spolupráci“ v rámci
Integračního programu evropské unie „Poznejme
se“. Tento program je určen pro děti ze
Základních škol. Naše škola se do něj zapojila
spolu ze ZŠ z Šenova u Nového Jičína a
Popielowa v Polsku.

ZO podalo dvě žádosti o dotaci. První žádost
z fondu ROP Středočeského kraje na rekonstrukci
školky, včetně nástavby. Náklady na tuto akci jsou
14 milionů včetně DPH. Dále dotaci na zateplení
objektu zdravotního střediska a výměny oken.

ZO se seznámilo s připravovaným rozpočtem na
rok 2010. Vzhledem k ekonomické krizi čeká naší
obec snížení daňových příjmů asi o 12%. Z tohoto
důvodu jsou o tuto částku poníženy příjmy i
výdaje. Rozpočet bude vyrovnaný jeho příjmová a
výdajová část je 6 358 800 Kč.

Tlučhořová Dagmar
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zapomněla, přijďte se sami podívat, splní i vaše
přání , pokud jsou realizovatelná.

NA NÁVŠTĚVĚ „ U VOJTÍŠKŮ“

V době předvánoční, což v dílně je už od září, je
to opravdu adventní. Vyrábí se tu adventní věnce
Betlémy, zvonečky, svícínky , ryby a spousta,
spousta jiného. Vojtíškovi v této době dílnu téměř
neopouštějí, jak říkají, mají toho až, až.
Kdo nezná Vojtíškovi z Krakovan, tak
Vám je představím v našich novinách, nevím,
možná poprvé.

Pokud jste byl někdo letos v Kolíně na
prvním řemeslném trhu, tak jste tam Vojtíškovi
mohl vidět a určitě přispěli svou trochou k tomu,
že trhy měly velký ohlas. Tento článek píši v době
před adventem, kdy se má v Kolíně v pátek 27.
listopadu konat Adventní řemeslný trh a
rozsvěcení vánočního stromu , kde se Vojtíškovi
také objeví. Vyrazíme s holkami nasát vánoční
atmosféru, svařák a punč a určitě se tam uloví i
nějaký ten vánoční dáreček.

Eva a David Vojtíškovi v Krakovanech provozují
keramickou dílnu a to už řadu let.
Kdo zná, dá mi zapravdu, že když překročíte práh
branky do dvora, padne na vás klid, pohoda a čas
se snad i pozastaví.
Oba, Eva i David, jsou milí, přívětiví a ochotní
lidé, kteří tu pohodu opravdu snad vyrábějí i ta
jejich hlídačka Ája, je pro zákazníky pes vítací, ne
hlídací. Jejich výroba je obrazem této pohody.

Noviny dostanete do rukou pár dní před
svátky, tak pokud nemáte dárky po kupě pro
blízké, zkuste to u Vojtíšků, jestli nebude
vyprodáno. Je dobré vědět, že tu máme někoho,
kdo svou činností dává vědět o Krakovanech i
ostatním a přeji Evě a Davidovi práce tolik, aby
pece nestačily vychladnout.

Ať už užitková keramika, zahradní
keramika či keramika dárková. Naleznete tu dárek
pro každou příležitost. Hrnečky, do kterých budete
rádi dělat čaj či kávičku svým blízkým, misky a
mísy na dobroty, k té pohodě nějaký ten svícínek,
k tomu by mohla být i aromalampa. Posvítit si
k tomu můžete lampami, na okno si dáte fialky do
květníků, na stůl vázu či pepřenku a slánku.
Z toho okna s fialkami vidíte v zahradě krmítka,
závěsné květináče, netopýra na pergole, ježky
v listí, loskutáky v roští, termitiště, v zákoutí či na
trávníku okrasné sloupy, koule, zahradní světla . U
bazénu amfory a sluníčka. Nerada bych na něco

M. Douděrová

_______________________________________________________________________________________

navštívit příbuzné a známé, odpočinout si. Na
jídle se šetřit nebude, krize nekrize, o svátcích
bude jídla a pití jako vždy hodně. To vše má své
výhody. Uděláte si svátky na míru, vždyť takový

Vánoce tradičně, nebo dobrodružně?
Většina z nás nehodlá na Vánoce experimentovat,
protože Češi lpí spíše na tradicích. Chtějí si sníst
štědrovečerní večeři doma se svými blízkými,
3

bramborový salát vám neudělají nikde na světě,
na půlnoční půjdete do „svého kostela“ a sejdete
se s tím, na koho nemáte během roku moc času.
Jednu nevýhodu to však má. Musíte počítat
s obvyklým únavným předvánočním shonem,
vařit a péct musíte opět sami. Proto pro některé je
již čas na změnu. Pokud třeba děti už vylétly
z hnízda, nebo řízením osudu budete o Vánocích
bez partnera, zvažte jiné, třeba dobrodružné
Vánoce. Ne všichni si však mohou dovolit svátky

u moře v exotickém prostředí, jako naše mnohé
celebrity. Vánoce v malé horské chaloupce však
také mají něco do sebe. Žádné velké přípravy,
nemusíte vařit, péct a vánoční lyžování má také
svoji kouzelnou atmosféru. Jak jste si vybrali Vy?

Hezké prožití Vánočních svátků Vám přeje
Dagmar Tlučhořová

_______________________________________________________________________________________

Pro mě byl přítelem, který, dokud mu
zdraví sloužilo, udělal na našem domě kus práce,
který večer přes rozbité okno hlídal mého syna,
když byl ještě malý kluk, aby se mu na rybách nic
nestalo a nosil mu všechno možné od klobouku po
rybářskou stoličku, i když žil nejnuznější život
jaký znám.

Místo nekrologu
Nekrology v tisku vycházejí po úmrtí významných
osobností výrazných morálních kvalit, kteří
dosáhli úspěchů v nějaké oblasti. Já však chci
vzpomenout na nejobyčejnějšího z obyčejných
obyvatel Krakovan. Člověka, který nebyl ani
vzorem mládeži, ani nežil šťastný a pohodlný
život.

Jeho domov byl U Rohlíčků na židli u
dveří a stále tam chybí.

Nemá smysl hledat příčiny, proč se
z milého, ne hloupého chlapa stane to, čím byl.
Pro ty, kteří své okolí posuzují tvrdě, byl na
úrovni bezdomovce, životního ztroskotance, pro
ty citlivé a chytřejší byl smolař, co potřebuje
pomoci. Nikdy jsem neslyšela, že by někomu
ublížil.

Nechci rozebírat jak, tím méně proč odešel
z tohoto světa. Není to hezké pomyšlení. Raději
mu chci vzkázat
tam, kde je teď: „Petře
Prokůpku, doufám že se máš líp než tady, že tam
mají pivo zdarma a že ses potkal se svou
manželkou.“
Ludmila Vrabcová

_______________________________________________________________________________________

tančili a zpívali s dětmi. Na závěr Mikuláš
s andělem rozdávali dárky. Všechny děti si je
určitě zasloužily.

Mikulášská nadílka

Tak jako každý rok i letos k nám zavítal Mikuláš
se svojí družinou. Zastavil se také v Krakovanech
v místním pohostinství U Rohlíčků. Přivezl
s sebou známé Klemprdovo divadélko s pohádkou
o čertovské škole. Čerti a čertice byli velmi veselí,
4

Poděkování všem sponzorům:
OÚ Krakovany, OÚ Lipec, OÚ Uhlířská Lhota,
SDH Krakovany, ČČK Krakovany, sdružení
místních maminek, paní Marie Pavlíčková
z Týnce nad Labem, paní Soňa Nohejlová
z Krakovan, paní Martina Nehasilová, z Lipce,
pan Václav Čábelka z Krakovan, pan Petr
Strejcius z Rasoch, pan Dušan Rohlíček
z Krakovan

Všem přejeme klidné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.
Kolektiv zaměstnanců MŠ a ZŠ

J. Holíková, A. Gerhátová

_______________________________________________________________________________________

Myslím, že nálada byla výborná a všichni se dobře
bavili. Na závěr setkání si všichni slíbili, že za rok
se sejdou opět.

Den seniorů
Jako každoročně, tak i letos pozval Obecní úřad
spolu se sociální komisí naše dříve narozené
občany k posezení v hostinci u Rohlíčků. Toto
setkání se konalo již po jedenácté. K dobré náladě
přispěli děti místní ZŠ svoji kulturní vložkou.
Připomněli, že se blíží nejkrásnější svátky v roce a
zazpívali několik koled. K tanci pozvala svým
předtančením Veronika Barešová se svým
partnerem. Po takto příjemném naladění se většina
seniorů též vrhla do víru tance. K tomu jim
zahrála oblíbená Tetovanka.

Letos se zúčastnilo něco přes 50 našich
spoluobčanů. Věřím, že příští rok se sejde více
seniorů. Již dnes přijměte mé pozvání na příští
rok. Spolu s panem starostou se na Vás těší

M. Čábelková
předseda sociální komise

_______________________________________________________________________________________

Zpráva sociální komise
Jako každoročně i letos navštíví před Vánoci
občany starší 80 let a předá jim malé dárečky.

Sociální komise navštěvuje pravidelně několik
sociálně slabších rodin. Spolu s OU pořádala Den
seniorů.

M.Čábelová
předseda sociální komise
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že někdo už tedy musel střelit po psovi , kterého
viděl maximálně 10 – 20 sekund, ale z toho , že si
vůbec v té skoro tmě, mlze, dovolí vystřelit na
cestu, kde neví, jestli tam někdo nestojí, není
v lese, no prostě po chvíli mi bylo líto, že jsme na
něho nenaběhla a nepopovídala jsme si s tím
mistrem. Výstřel šel od Lipce, kousek od nás.
Bylo a je mi líto, že vím, že flintu má někdo, kdo
je jí schopen použít tak, že rozum zůstává stát.

ŽIVOTU NEBEZPEČNO !!!

Skoro již tradičně Vám povyprávím něco,
co se mi přihodilo díky tomu, že s naším Tondou
(psem) chodím každý den né jednou, ale dvakrát i
třikrát na špacír. Nejsem jediná, je nás víc, tak
kdyby jste se taky chtěli podělit o to, co se Vám
přihodilo, dejte vědět, papíru máme dost.

No a teď něco veselejšího.

Tak tedy, tady jsou ty moje příhody, jsou
dvě a v obou by se dalo říct, šlo o život!!

Když potkáte někoho se psem kolem desáté večer,
tak to jsem já s manželem, někdy i s dětmi no a
s Tondou.

Myslím si o sobě, že nejsem konfliktní typ a tak se
snažím s tím naším psem chodit na vycházky do
lesa, protože kdo máte psa a šel jste někdy pře
vesnici, tak víte, proč tyto vycházky nechci
podnikat, a tím otravovat ostatní, protože řvou
snad všichni psi a bůh ví, kdo všechno. Chodím
do lesa, vím, že by Tonda měl být na vodítku, ale
přiznám se, že ho pouštím. Není dokonalej, ale
vím, že mi nezdrhne, on se bojí víc než já. Není to
Rex, neposlechne na slovo, zajíc – to zjistil brzy,
že ho nechytne, ani kdyby byl chrt, a to opravdu
není. Srnky – ty už jenom zdravíme a
registrujeme, bažant
- ten vyděsí nás oba
k infarktozním stavům. Není to ani olizovač cizích
lidí, tak si myslím, že jsme v lese neškodní.
Potkáváme se v lese s mnoha pejskaři, a ti co vědí,
že své hafany odvolají, tak je pouštějí také.
Někteří to štěstí nemají, no a pak ten jejich psík
vede na vodítku pánička.

Máme Toníka na noc v baráku, tak proto to pozdní
venčení, ono se pak krásně spí. Děláme okruh
kolem parcel u nás na vrchu, kolem pejskařů a
okolo Čermáků ke Kalinům a domů. Je to tak
patnáct minut, né víc. Byl pátek, kolem té desáté
večer, taková ta noc, co je tma jak v tunelu, jdeme
okolo pejskařů a Zdenek povídá, zavolej Tondu
někdo jde od hřiště se psem, také jsem to slyšela,
praskaly větvičky a šustilo to a ta hrozná tma.
Psovi dám k noze, Zdeněk říká: „Tady snad někdo
kolem chodí“ , já na to: „ To jsou srny“, pes byl
rád, že je u nohy , jen tak si vrčel a mručel pod
vousy, to už mě šimralo v břiše a najednou z té
zatáčky, co je rozcestí do lesa, ke hřišti a
k Tvrdíkům se ozve: „ Chro, chro..“. No hotovo,
rafla jsem Zdenka za nohu jak jsem se bála, krve
by se ve mně nedořezal, né že by jsme běželi, ale
přidali, Tonda rád, že měl k noze a nemusel to
řešit. Zdenek s otočenou hlavou k lesu povídá: „
oni jsou plaší“ a já na to: „Tak jim to řekni!!!“.
Pak se u Čermáku rozsvítilo světlo na senzor a
tak se mi trochu ulevilo. Až teď by to ten náš
Tonda chtěl řešit, hrdina! Klepaly se mi nohy ještě
doma, byla jsem ráda, že s námi nešla holka, tu už
bych do lesa na noční špacír nedostala ani párem
volů.

Proč tak obšírný úvod?
Šla jsem z odpolední vycházky, tak před měsícem,
pomalu se stmívalo, byla mlha, takové to
dušičkové počasí, chvilku před tmou. Už jsem se
vracela, pes tak deset metrů přede mnou. Tonda je
černý pes. Vycházíme od Lipce z lesa, jsou tam
menší borovičky, a najednou výstřel. Jen jsme se
přikrčili, jak svištěl kolem nás.
Věřím, že nikdo nestřílel po mně, ale po
psovi. Přiznám se, bylo mi z toho zle. Né z toho,
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Takže pozor, aby jste tu krásnou reklamu
na kofolu: „ Né, né , já nemusím, já už ho vidím
….“ neměli denně v reálu.

Tak hezké
divočáky!!!

Vánoce,

žádné

odstřelovače

a

M. Douděrová

_______________________________________________________________________________________

materiálů, jako ovoce čerstvé i sušené, šustí,
dřevo, různé traviny. Autorkou těchto výrobků je
paní Eva Hájková, která se touto činností zabývá
již mnoho let a také je pilně vystavuje na
podobných akcích. Hodně dotazů od návštěvníků
bylo právě na postupy, jak se zhotovují výrobky
z jablíček, jak se zajistí uchování květů alespoň po
dobu trvání výstavy. Někdo vystavuje betlém,
paní Hájková zhotovila peklo. Naše výstava byla
první, kde byl tento výrobek představen
veřejnosti. Zejména dětem se peklo pouze
z přírodních materiálů líbilo. Věříme, že
zahrádkáři z Týnce se stanou pravidelnými
účastníky našich výstav.

Ohlédnutí za výstavou
Ve dnech 26. a 27. září, na krakovanské
posvícení, proběhla výstava HOBBY A
ZAHRADA, v pořadí již sedmá. První výstava
byla uspořádána v klubovně svazu chovatelů
v roce 1997 (bohužel nemáme záznamy o
výstavách z počátků činnosti naší ZO v šedesátých
letech) a nyní se opakuje pořádání vždy po dvou
letech.
Letošní výstava byla věnována uctění
památky dlouholetého jednatele přítele Stanislava
Petříčka, který opustil naše řady v loňském roce.
Byl vždy příkladem nám ostatním, dokázal svým
přístupem přesvědčit všechny okolo k náročné
práci v ZO. Zejména v přípravě výstav byl
s přítelem Rambouskem hlavním organizátorem.
Ještě v roce 2007 pomáhal, ač nemocen, připravit
výstavu. Na památku svého manžela vytvořila
paní Věra Petříčková novou kolekci obrazů, které
byly tradičně vystaveny v samostatné expozici a
bylo jich celkem 43 ks. Nebyl to počet náhodný,
neboť každý jeden obrázek byl vzpomínkou na
jeden rok společného života. Žili spolu ve
šťastném manželství právě 43 let.

Dojemné
bylo
setkání
dvou nejstarších
návštěvníků naší
výstavy
právě
před
výše
uvedenou
expozicí. Setkali se zde paní Anastásie Cínertová,
rozená Bížová, z Prahy a pan Alois Ouzký
z Božce, mimochodem člen naší organizace. Oba
jsou narozeni v roce 1915. Paní Cínertová si
vzpomněla na školní fotografii z roku 1924, na
které je celkem 42 dětí. A pravila: „Všichni jsou
již na věčnosti, jen my dva zde zůstali. A ptám se
na jak dlouho?“

V ohlédnutí za výstavou chci vzpomenout
dále na některé expozice. Poprvé vystavovala ZO
zahrádkářů z Týnce nad Labem. Jejich kolekce se
velmi líbila, zejména ukázka výrobků z přírodních
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Letošní počasí mělo také určitý dopad na
expozici našich výpěstků, zejména ovoce. Přesto
se nám podařilo vystavit obvyklé množství ovoce
a počet vystavovatelů se opět zvýšil. Největší
expozici měl jako obvykle přítel Jan Jehlička
z organizace
zahrádkářů
Radovesnice
II.
Pozornost také poutala výstava „čerstvých“
motýlů, které v srpnu a září 2009 ulovil v okolí
Krakovan přítel Vladimír Vrabec. V rekordně
krátké době byli připraveni na výstavu. Zejména
starší návštěvníky upoutala expozice z historie
výstavby
německé
radarové
ústředny
„KORALLE“, která se stavěla na sklonku války
nedaleko Krakovan a kterou Němci při ústupu
zcela zničili. Tuto zajímavost připravil
z dostupných historických materiálů ing. Miroslav
Čábelka. Další z expozic, která byla návštěvníky
velmi obdivována, byla sbírka trofejí pana Jiřího
Doležala z Lipce nebo ukázka výrobků tzv. suché
vazby od paní Veroniky Valentové z obce
Rozehnaly.

Všechny ukázky zálib našich spoluobčanů
a výsledky pěstitelského úsilí zasluhují uznání a
pochvalu. Byl jich letos rekordní počet. Výstavy
jsou opravdu náročná činnost a to jak po stránce
finanční, tak zejména po stránce pracovní. Jedinou
odměnou všem obětavým zahrádkářům je pocit
dobře vykonané práce a děkovná slova
návštěvníků při odchodu z výstavy včetně zápisů
do pamětní knihy. Věříme, že i nadále budeme mít
sílu a odvahu v pořádání výstav pokračovat a že i
nadále nám bude vycházet vstříc obecní úřad
v čele se starostou panem Josefem Polákem, bez
jejichž pomoci bychom jen stěží takovou akci
mohli uskutečnit.
Ať žije výstava HOBBY A ZAHRADA 2011.

Za výbor ZO ČZS Krakovany František Chmelík

_______________________________________________________________________________________

I naše školčátka k nám do úlu přilétají na
návštěvu. V pondělí na angličtinku a v úterý
pískat na flétničku. Také ve školní družně máme
velmi napilno. Relaxujeme, čteme pohádky,
malujeme, modelujeme, kreslíme, vyšíváme,
soutěžíme, chodíme na vycházky do lesa a
sportujeme. A protože se blíží Vánoce budeme
zdobit vánoční stromeček, upečeme si perníčky a
budeme se těšit na Ježíška.

Naše školička

V naší malé školičce je od rána živo jako v úle.
Všichni pilně pracujeme jako včelky. Pilně čteme,
počítáme, zpíváme, malujeme a cvičíme. Každé
pondělí máme keramický kroužek a vyrábíme
sluníčka, ovečky, lodičky, domečky a další
výrobky.
V úterý pískáme na flétničku a zpíváme na
hudebním kroužku.
Ve středu se učíme angličtinu pro malé děti.
Každý čtvrtek máme počítačový kroužek.
A v pátek se všichni těšíme domů, abychom jako
pilné včeličky přiletěli v pondělí do našeho
veselého úlu.

Pavlína Lehká
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TRADIČNĚ

slavit svátky pod ozdobenou palmou. Snad jen,
pokud by chtěl člověk uniknout realitě, například
při ztrátě blízkého člověka, tak to potom zlaté
palmy. Asi jsem tradicionalista, ale když má
někdo chuť, tak prosím.

ČI NETRADIČNĚ

Vánoce, Vánoce přicházejí ……….Jistě mi dáte
za pravdu, že čas letí, jako bláznivý, já nechytím
ho ani Vy…..

Magdaléna Lípová na Blaníku povídala (
v práci poslouchám rádio Blaník a paní Lípová,
za mých dětských let, tak ta byla s panem Seifrtem
za rosničky), že letos nemáme počítat se sněhem,
pouze na horách, kde mají sněhová děla a pokud
bude alespoň mrznout. To jen proto, že Vánoce
v chaloupce na horách by mě letos nelákaly.

Rok utekl jako voda a máme za sebou
uspěchanou, nervózní, pracovní, finančně ruinující
, ale přesto všechno, krásnou část prosince. Před
sebou máme, většina z nás, tu sladkou třešničku,
za naše snažení. Pro někoho z nás to je
spokojenost rodiny nad dárky, jiný je spokojený,
že se sejde celá rodina, která na sebe většinou
během roku moc času nemá. Někomu udělá radost
plný stůl, jinému volno, program v televizi, více
času na sport, kamarády. Každý z nás tu svoji
představu o krásných, pohodových a hlavně
šťastných Vánocích máme jinou, ale proč ne?
Rok od roku je těžší překvapit rodinu
dárky, Kdo z nás trochu ovládá počítače, má tu
možnost, že mu odpadne závodním tempem
obíhat obchody. Stačí aby na nás padl nápad ,
spásná myšlenka, umět ji přetlumočit počítači a
udělat klik, klik …. a za pár dní Vás bude honit
dodávková služba. Letos jsem této možnosti
docela využila a musím říct, že příští rok tuto
vymoženost využiji nanovo. Jasně, že jsem taky
běhala po obchodech, ale spíš pro ty nervíky,
nasát tu atmosféru, dopřát si tu paniku: „ Já snad
nic neseženu“.

Tak se těším na ty naše Vánoce v Krakovanech,
s rodinou, dětmi, kamarády a s tím naším
zvěřincem.
A Vám, Vám ze srdce přeji, ať už budou
Vaše Vánoce tradiční, netradiční, aby se Vám
vyvedly se vším všudy.

Co se mi líbilo v nabídce dárků, to byly
zážitky. Na to jsem si ale netroufla, snad příště.
Jízda v hammru, Porsche, walnes pobyt, masáže,
zájezd na anglickou ligu, různé kurzy, pobytové
víkendy…….

Tak krásné a veselé!!

No proč to nezkusit. On ten svetr či papiňák si
každý koupí, pokud ho potřebuje a kdy ho
potřebuje, Vánoce, nevánoce !

M. Douděrová

Co by mi bylo asi opravdu líto, uletět
před tím vším prosincovým zmatkem k moři a
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zranění kolena na zbytek sezóny. Další
faktorem je lehkovážný přístup některých
mladých hráčů, kteří nedokážou na hřišti
nechat všechno a také zkušenosti, které jim v
důležitých okamžicích chybí. Doufejme, že
jarní sezóna bude opačného rázu.

Ohlédnutí za uplynulým fotbalovým
podzimem.
Letošní podzimní sezóna A-týmu se řadí mezi
nejhorší za posledních 10 let. Značně se
projevila 2 klíčových hráčů. Karel Žižka se
kvůli zranění vůbec nezapojil do přípravy a
nenastoupil ani k jednomu zápasu. Luďka
Tlučhoře zase vyřadilo po několika zápasech

Přehled umístění A‐týmu po podzimní části za posledních 10 let:

Z

V

R

P

Skóre

B

2000 – 2001

5. Krakovany 13

6

5

2

26:11

23 + 2

2001 – 2002

11. Krakovany 13

3

2

8

25:29

11 ‐10

2002 – 2003

2. Krakovany 13

11

1

1

39:11

34 +16

2003 – 2004

6. Krakovany 13

6

1

6

34:26

19 ‐ 2

2004 – 2005

8. Krakovany 13

5

3

5

32:35

18

2005 – 2006

4. Krakovany 13

7

1

5

43:33

22 + 1

2006 – 2007

10. Krakovany 13

4

3

6

30:30

15 ‐ 6

2007 – 2008

3. Krakovany 13

7

4

2

29:19

25 + 4

2008 – 2009

6. Krakovany 13

6

2

5

35:27

20 + 2

2009 – 2010

10. Krakovany 13

4

3

6

23:29

15 ‐ 3

B‐tým se drží v popředí tabulky. Do týmu se
dobře zapracovali mladí hráči jako Jan Jetýlek a
Jakub Vojtíšek, kteří přišli z dorostu. Dále byli

vyzkoušeni i někteří dorostenci, kteří by mohli v
budoucnosti nastupovat v A‐týmu. Věřme, že si
výkonnost udrží i pro jarní část sezóny.

Umístění B‐týmu – podzim 2009 ‐ 2010
4.

Krakovany B

12

7

1

0

4

30:26 22

10

+4

Dorost po redukci soutěží zůstal v okresním
přeboru a trenerskou taktovku převzal Tomáš
Šebek. Jejich umístění neodpovídá jejich

možnostem, a proto lze předpokládat trvdou
zímní přípravu, která by měla vést ke zlepšení
herní část i výkonnosti.

Umístění dorostu – podzim 2009 ‐ 2010
6. Krakovany

11

6

0

5

39:27 18

+3

21:22 9

0

Naši nejmladší se na rozdíl od dorostu díky
umístění z loňské sezóny po regulaci soutěží
propadli do okresní soutěže. Umístili se nakonec
ve středu tabulky.

Umístění žáků ‐ podzim 2009 ‐ 2010
5.

Krakovany

7

3

0

4

Bubeník

________________________________________________________________________________

starosta obce
Douděrová.

Vítání občánků

Josef

Polák

a

Martina

Letošní vítání občánků se nám přehouplo do
podzimu, protože jsme čekali, na dětičky, o
kterých jsme věděli, že to stihnou do roka od
posledního vítání.
Snad tolik nevadilo, že tu byli roční batolata a
opravdu čerstvá miminka. Celkem se nám od
loňského vítání, které se konalo 17. 8. 2008,
narodilo 7 dětiček. Poměr byl 3 kluci ku 4
holčinám.
Vítání se uskutečnilo v neděli 18. října 2009
na Obecním úřadě v Krakovanech od 15
hodin. Dětí se nám sešlo celkem 6 a rodiče,
sourozenci a prarodiče v hojném počtu. Za
kulturní výbor děti uvítali paní Ludmila
Kubíčková a Ludmila Kašíková, za obec

Děti do prvních krůčků obdržely vkladní
knížky, drobné dárky a maminkám patřila
kytička, tatínkům pevné stisky rukou.
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A koho , že jsme to mezi nás přivítali?
Adámka Černého

Krakovany 254

Kačenku Oberreiterovou Krakovany 165

Aničku Uhrovou

Krakovany 118

Adámka Kvasničku

Toníka Šance

Krakovany 220

Lucinku Vondráčkovou Božec 37

Božec 35

Lindu Folprechtovou Krakovany 87

Děti jsou dar, děti jsou štěstí, děti jsou naděje,
děti jsou radost, děti jsou starost. Děti
potřebují naši lásku, děti potřebují naši
starost, děti potřebují naši sílu, děti potřebují

náš vzor. Snažme se, mějme je rádi, oni nám
to stokrát vrátí.
M. Douděrová

________________________________________________________________________________

Tak zalistujme v letošním pohybu evidence
obyvatel Krakovan a Božce.

Trocha z evidence obyvatel

Na začátku roku k 1. 1. 2009 nás bylo celkem
v Krakovanech i Božci 764.

Někoho z vás by možná mohlo zajímat to,
kolik lidí se během roku k nám nastěhovalo,
kolik odstěhovalo, kolik domečků se
zkolaudovalo, kdo se nám narodil, kdo nás
navždy opustil.

Během roku do 25. listopadu se k nám
přihlásilo k pobytu 21 nových spoluobčanů .

Nové domečky - zkolaudovány celkem 4 domky
Čp. 290 - manželé Čermákovi
Čp. 277 - manželé Klepalovi
Čp. 288 – manželé Bezkočkovi
Čp. 289 – pan Luňák
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Narodilo se nám 5 miminek
Odstěhovali se z Krakovan a Božce celkem 3 spoluobčané.

Tento rok nás navždy opustili:
Paní

Ludmila Kučerová

Krakovany252

Paní

Miroslava Vokálová

Krakovany 130

Paní

Vlasta Kašíková

Božec 38

Pan

Mikuláš Matis

Krakovany102

Paní

Marie Volejníková

Krakovany136

Paní

Marie Roubíčková

Krakovany 74

Pan

Václav Roubíček

Krakovany 74

Pan

Petr Prokůpek

Krakovany 204

K 25. 11. 2009 nás je tedy 779obyvatel.
M. Douděrová

Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje zastupitelstvo obce
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