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První písemná zmínka o
Krakovanech je z roku 1244,
kdy vesnice byla sídlem vladyky Honáty z Krakovan.
Dalšími držiteli byl vladyka
Vesal, Sedlecký klášter. Vaněk z Miletína, Václav
hrůza z Chelčic, Vilém
z Pernštejna.
V roce 1560 přechází ves
do rukou císařské komory.
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Velikonoční zvyky, mýty a pověry
Jaro a Velikonoce na venkově

Domove, tys pohádka, domove,
tys krásný sen!
Věz, kde sála moje kolébka,
tam nejraději jsem.
A když jaro krajem běží,
to je teprv hej!
Tam se krčí pampeliška, tam je
broučků rej.
Kdybych za mořem i byl, kam
ptáci odlétají.
Vždy bych se rád navrátil
v ten malý koutek v mém kraji.
J. V. Sládek

plynu. Mnohým z nich poskytla obec půjčky
z Fondu rozvoje bydlení na plynofikaci jejich domácností. Dále poskytla těmto občanům pomocnou ruku i firma TOP INSTAL Krakovany. Uvedená firma zařídila občanům zhotovení projektové dokumentace a rovněž jim obstará vedle vlastní
plynofikace jejich domů i potřebná vyjádření plynáren a stavební povolení. Na nákup spotřebičů i
práci poskytuje různé služby.
Díky shora uvedeným skutečnostem má
obec reálnou šanci splnit podmínku SFŽP ohledně zprovoznění 104 ks domovních přípojek
k výše uvedenému datu. V opačném případě by
musela obec vrátit státní dotaci.
Vrácení dotace by mělo pro
obec tragické následky. Protože by
musela prakticky na jedno volební
období zastavit veškeré investiční
akce. Z tohoto důvodu ještě jednou
děkuji všem občanům, kteří nám vyšli v tomto
směru vstříc.
Na Vás ostatní se obracím s naléhavou
prosbou. Pokud máte vztah k obci a chcete ji pomoci, nadešel právě nyní pravý čas. Obec nutně
potřebuje získat „pro klid na duši“ ještě tři nebo
čtyři odběratelé plynu. Případným novým odběratelům dopředu jménem obce děkuji. Vedle popsaných výhod a slev budou mít noví odběratelé
na základě nabídky Východočeské plynárenské
společnosti v letošním roce 25% slevu na odebraném zemním plynu.
Na závěr si nemohu odpustit ještě jednu
poznámku. Stát nechal od roku 2000 několikrát
zdražit cenu plynu a díky této „podpoře ekologického chování“ občanů způsobil obcím v celé republice nemalé problémy a nyní jim za to ještě
hrozí drastickými sankcemi. Závěr si jistě každý
udělá sám. Od tvrdé reality se vrátím k věcem
příjemnějším. Přeji Vám příjemné prožití velikonočních svátků a mnoho zdraví do
nastávajícího jarního období. 

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
Velikonoce jsou na dosah a s nimi i vydání našich
novin. V tomto jarním čísle Vás chci informovat o
blížícím se vyhodnocení plošné plynofikace Svazku obcí Týnecko.
Většina z Vás si
jistě pamatuje, že
plošná
plynofikace
Svazku obcí Týnecko
proběhla v roce 2000.
Plynofikace
svazku
obcí
si
vyžádala
náklady v celkové výši
cca 58 milionů Kč a
byla
financována
trojsložkově.
Obce
sdružené ve svazku se
na plynofikaci podílely
částkou ve výši 18
milionů Kč. Východočeská plynárenská společnost se na akci podílela 20-ti miliony Kč. Státní
fond životního prostředí (SFŽP) poskytl sdružení
obcí dotaci převyšující částku 20 milionů Kč. A
právě dotací získanou od SFŽP se dostáváme
k problematice spojené s vyhodnocením akce.
Daná dotace byla svazku obcí poskytnuta
za podmínky, že do 31. 5. 2004 budou občané
odebírat zemní plyn z 50% přípojek zhotovených
v rámci plošné plynofikace. Se splněním této
podmínky mají jednotlivé obce sdružené ve svazku různě velké problémy. Krakovany a Božec
bohužel téměř největší. Posuďte sami.
Naše obec má k 31. 5. 2004 odebírat zemní plyn ze 104 ks domovních přípojek. K 1. 3.
2004 odebírala zemní plyn z 80-ti ks domovních
přípojek. Vzhledem k uvedené situaci vyvinula
obec na přelomu února a března velké úsilí
na získání dalších občanů pro odběr
zemního plynu. Reakce občanů byla
různá. Někteří vyšli obci vstříc a
druzí zůstali k potřebám obce
lhostejní.
Nakonec se obci podařilo
získat dalších 24 odběratelů zemního
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zeminy provést, bude
v nejbližších dnech oprava
provedena
a
rozhlas
uveden do provozu.

Zprávy zastupitelstva obce Krakovany

1) Na žádost obce provedli pracovníci Odboru
kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje
audit (kontrolu) hospodaření obce za rok 2003.
Auditor ve své zprávě konstatuje, že nebyly zjištěny žádné nedostatky. Zastupitelstvo obce vyjádřilo souhlas s hospodařením obce v roce 2003 a to
bez výhrad.

6) K 28. 2. 2004 je v naší
obci evidováno celkem 74 obyvatel jako nezaměstnaní na Úřadu práce v Kolíně. Je to 18,1 %
práceschopných obyvatel vesnice. Naše obec je
třetí v okrese ve výši nezaměstnanosti. Nejvíce
nezaměstnaných je v obcích Kšely a Olšany. Tato
nemilá skutečnost se jistě projevuje na kupní síle
obyvatel
v našich
dvou
koloniálech,
v pohostinství a dále také v investování do kulturních akcí v obci. Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti ZO rozhodlo vytvořit obecně prospěšná
místa. Od 1. 2. 2004 zde pracuje pan Pavlík a pan
Prokůpek. Od 1. 4. 2004 nastoupil na práci u obce
ještě pan Václav Kolínský z Božce. Všichni zde
budou zaměstnáni do 30. 11. 2004. Úřad práce za
tyto zaměstnance platí sociální a zdravotní pojištění. Navíc doplácí na hodinovou mzdu 31,- Kč.
Obec doplácí pouze 9,- Kč hodinovou mzdu ze
svého rozpočtu.

2) Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o poskytnutí finančních prostředků k zajištění dopravní obslužnosti obce autobusovou dopravou. Obec
doplácí na autobusovou dopravu 155 Kč na obyvatele a rok, což je téměř 120 000 Kč.
3) Od 1. 1. 2004vyplývá ze zákona o ….. správcům pohřebišť povinnost uzavřít smlouvy
s majiteli hrobů. Většina majitelů hrobů má zaplaceno do roku 2006. Smlouvy se dělají na 12 let od
roku 2004 do roku 2016, platí se od roku 2006 do
roku 2016. Cena zůstala nezměněna, za každý
započatý m2 na 10 let.
4) Obecní úřad půjčil
z Fondu rozvoje bydlení celkem 492 000
Kč devíti obyvatelům
naší obce. Půjčky byly
poskytnuty většinou
na plynofikaci domů
nebo výměnu střešní
krytiny.

7) Zastupitelstvo obce projednalo za účasti vedoucího kina pana Zavadila provozování tohoto
kulturního zařízení. Hospodaření kina skončilo
v loňském roce deficitem v celkové výši 42 572,Kč. Oproti předchozím rokům došlo k téměř 100
% nárůstu deficitu. Vzhledem k této skutečnosti a
stále se snižující návštěvnosti kina, rozhodlo ZO
v letošním roce kino neprovozovat. Do budoucna
bude nutno řešit využití této budovy, proto uvítáme každý námět občanů. 

5) Pro informaci
obyvatel Božce ohledně obecního rozhlasu. Rozhlas je nefunkční z důvodu přerušení kabelu u
stavebních parcel mezi Krakovanami a Božcem.
Protože v zimě nešla tato oprava z důvodu zmrzlé

D. Tlučhořová

Mateřská škola několikrát navštívila kolínské divadlo.
Všichni žáci 5. ročníku se zapojili do projektu Kalibro, kde plnili tři testy. Čtení a práce
s informacemi, Širší základ vzdělání a Počty. Tyto
testy jsou celostátně zpracovávány. Celkové výsledky budou známy do 19. dubna.
Ve čtvrtek 25. 3. se vybraní žáci z pátého
ročníku zúčastnili matematické soutěže žáků 5.
ročníků základních škol v Kolíně. Jednalo se o
tyto žáky: Tereza Benešová, Lukáš Rohlíček, Li-

Základní a Mateřská škola Krakovany

Během letošního školního roku došlo opět
ke změně ve složení pedagogického sboru. Za
paní učitelku Pavlínu Lehkou od ledna nastoupila
na naši školu paní učitelka Kateřina Vajdíková
z Kolína.
V základní škole se uskutečnilo několik divadelních představení, která navštívily i děti
z mateřské školy. V lednu jsme byli v Praze na
divadelním představení „Zpíváme s Uhlířem.“
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bor Koláčný, Michal Valášek a Jan Malina. Umístění jednotlivých žáků – nejlépe se umístil Jan
Malina.
29. 4. zahájíme plavecký výcvik,
kterého se zúčastní také většina předškolních dětí z mateřské školy. Do konce
školního
roku
proběhne
několik

divadelních představení. Na závěr školního roku
nás čeká pobyt na škole v přírodě. Letos
jsme změnili místo pobytu. Navštívíme
Orlické hory, chatu Bedřichovku. 

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Krakovany

Cena obědu je 33,- Kč a 3,- Kč na dopravu. K důchodcům přibylo ještě několik
pracujících občanů, ti platí dopravu 5,- Kč, nebo
si pro obědy chodí sami. Ve školní jídelně se vaří
průměrně 35 obědů pro cizí strávníky, 60 obědů
pro děti základní a mateřské školy a pro 11 zaměstnanců. Připravují se také dvě svačiny pro MŠ.
To vše při pracovním úvazku – kuchařka
p. Maškarincová na 8,5 hodin a p. Kaiková na 4
hodiny jako vedoucí školní jídelny a 4,5 hodiny
v kuchyni.

Karneval a společenský ples

Večer se konal společenský ples, na kterém hrála skupina Domino. Účast byla proti loňskému roku slabší, ale myslím si, že ti co přišli se
dobře bavili.
Výzdoba sálu na karneval i ples byla velice
hezká. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
členkám, které se zúčastnily příprav na karneval a
ples za jejich práci. Děkujeme také všem sponzorům za jejich dary do tomboly.
Myslím, že by si zasloužily všechny složky
v obci, které plesy a zábavy připravují a pořádají
naše poděkování za jejich nemalou práci a starost
o kulturní život v Krakovanech. 

J. Holíková
ředitelka ZŠ a MŚ Krakovany

Školní jídelna vaří pro žáky základní a mateřské školy a k tomu ještě vaří pro důchodce.
Obědy se rozvážejí v Krakovaných a Božci a také
se vozí do
Uhlířské Lhoty a Rasoch.
Dopravu hradí zčásti OÚ
Krakovany a OÚ Rasochy a
Uhlířská Lhota a přispívají si i
sami důchodci.

Jako každý rok v březnu, tak i letos se
konal tradiční dětský karneval a večer společenský
ples. Na karneval přišli rodiče s dětmi a někteří i
s babičkou a dědou. Přišla spousta krásných masek. Některé musely dát svým výrobcům hodně
práce. Bylo velice těžké vybrat 10 nejlepších masek, které dostaly medaili a diplom. A by to nebylo
líto ostatním maskám a dětem bez masek, dostali
všichni sladkou odměnu K tanci a poslechu pouštěli hudbu St. Věříš, M Hájek ml. A M. Hlávka.
Účast byla velice dobrá a doufám, že se karneval
líbil a příští rok děti s rodiči opět přijdou.
Na karnevale se dětem velice líbilo kolo
štěstí, kde si za 5,- Kč vytočily nějakou drobnost
nebo cukrovinku. Rodiče si zase pochutnali na
cukroví, které si mohli koupit na sále.
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Vrba Jíva

Koncem března a začátkem dubna začínají na větvičkách vrb JÍV rašit oválné
jehnědy. Stříbrné „kočičky“ se
postupně zvětšují a v době
zralosti se na nich objevují
žluté prašníky na dlouhých
nitkách. Kolem jehněd bzučí
za slunných dnů stovky včel,
pro něž je jejich pyl velice důležitou, téměř nepostradatelnou jarní pastvou.
Proto jakékoli lámání a
řezání větviček s „kočičkami“
patří mezi skutečné nešvary a
hrubé zásahy do přírodních
dějů. Vždyť toto poškozování
keřů jív je přímo okrádání
včel o jarní potravu, kterou si
hladovějící včely těžko mohou

něčím jiným nahradit. Mají
snad doplácet na hloupost
sobeckých lidí?
Na neblahý lidský
zlozvyk olamování keřů nedoplácejí jenom včely, ale i sami
lidé. Nedostatkem jarní potravy včel se jednak brzdí zdárný
vývoj včelstev, které mají slabou snůšku a jsou slabé, jednak to má vliv na produkci
medu a opylování ovocných
stromů a dalších rostlin.
Ochuzení včel o pastvu znamená tedy méně medu i ovoce
a dalších plodů. A to přece
nechceme! 

J. Rambousek

V zápase dvou odlišných poločasů díky silnému
větru jsme zápas rozhodli až v druhém poločase.
Sokol Řečany : SK Krakovany 4:0
Soupeř využil silného větru v prvním poločase k
střelení čtyř gólů. Po přestávce jsme hru vyrovnali,
ale nevycházela nám koncovka.
Sokol Újezd : SK Krakovany 3:3
Střelec: Vodička 2, Jetýlek
Třetí přípravné utkání se hrálo se silným soupeřem na těžkém terénu. Naše mužstvo se dostávalo
postupně do tempa a v závěru se mu podařilo
vyrovnat.
Baník Chvaletice : SK Krakovany 0:5
Střelci: Věříš, Chábera, Kubíček, Tlučhoř, Sandholc
V kombinované sestavě na těžkém terénu jsme
překvapivě smetli účastníka pardubického okresního přeboru. Svého soupeře přehráli především
díky bojovností a obětavostí.
Sokol Újezd : SK Krakovany 3:1
Střelec: Vodička
Na měkkém terénu jsme první poločas hráli se
soupeřem vyrovnanou partii, ale po chybách
obrany v druhém poločase jsme odešli poraženi.
Před mistrovskými zápasy zhodnotil trenér Hlaváč zimní přípravu z hlediska docházky na tréninky a
především na přípravné zápasy za slabší. Zápasy se odehrály minimálně bez tří až pěti hráčů základní sestavy, ale

Zimní příprava 2004

Hráči našeho A-mužstva začali zimní přípravu během ledna v tělocvičně a postupně v lese,
aby si vylepšili svoji fyzičku.
Koncem ledna se konala v klubovně valná hromada SK Krakovany, kde byla zhodnocena sportovní i mimosportovní činnost uplynulého roku.
Po provedení volby nového výboru následovaly
zprávy předsedy a jednotlivých vedoucích mužstev. Ve volbě fotbalisty roku vyhrál ing. Tlučhoř
před ing.Žižkou a Jetýlkem. U dorostenců byl
vyhodnocen M. Martínek ml.
Jako každý rok v únoru se konal tradiční
sportovní ples se svoji bohatou tombolou a hojnou návštěvou. Zde se pořadatelům především
povedla výzdoba sálu.
Společně s hasiči jsme pořádali v neděli
21.3. sběr železného šrotu, kde si za svoji účast při
nepříznivém počasí zaslouží pochvalu: Aleš Scháněl, Petr Sabó, Michal a Stanislav Věříšovi
Od 1. února převzal od L. Kubíčka žezlo trenéra
u našeho A-mužstva Bohuslav Hlaváč z Kolína.
A-tým v přípravě:
Sokol Klamoš : SK Krakovany 4:5
Střelci: Žižka 2,Scháněl, Robovský,Tlučhoř
Noviny Krakovan a Božce
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přesto trenéra zaujali někteří mladší hráči, kteří podávali
bojovný výkon. Postrádal však vyšší účast dorostenců na
trénincích.

Sokol Žiželice : SK Krakovany 3:12
Z přestupních termínů:
Ing.Tlučhoř odešel na hostování do Chlumce n/C
a dorostenci Věříš a Řehák se vrátili z hostování.


B-tým v přípravě:
SK Tetov : SK Krakovany B 1:3
SK Tetov : SK Krakovany B 4:0
dorost v přípravě:
Sokol Žehuň - dospělí : SK Krakovany 1:6
Střelci: Věříš
žáci v přípravě:

ing.Stanislav Věříš
místopředseda SK

Toulky naším okolím
Bitva u Kolína
Pozve-li vás někdo
k prohlídce pozoruhodného
místa, většina z vás usoudí, že
to bude hrad, kostel, klášter
nebo studený sál muzea.
Historie naší země je
bohatá na další památná místa
a jedno takové místo je nedaleko našich obcí, bojiště u Kolína. To se rozkládá při hlavní
silnici z Kolína do Prahy u
obce Křečhoř. Zde 18. června
1757 za sedmileté války rakouská armáda porazila dosud
nepřemožitelnou pruskou armádu Bedřicha Velikého. Tímto vítězstvím rakouské armády
byla
Praha
uvolněna
z pruského obležení.
Bitvu u Kolína připomínají dva pomníky. Na návrší
Bedřichově u Nové Vsi u Ko-

lína, jehož pruský král použil
jako velitelského pahorku, se
na vrcholu tyčí nad dnešním
lesním porostem prostý empírový obelisk z doby kolem
roku 1840. Na protějším hřbetu u Křečhoře připomíná bitvu
pískovcový pomník z roku
1898 s kovovými doplňky.
Bronzové doplňky představují
útok mladičkých, ještě bezvousých rakouských dragounů,
jejichž výpadem byla téměř již
ztracená bitva vyhrána.
Na počest bitvy u Kolína byl založen nejznámější a
nejvyšší vojenský řád habsburské monarchie – Řád Marie
Terezie. Jeho prvními nositeli
byli vítězové z kolínské bitvy.


Lipany

Ves nedaleko královského
města
Kouřimi.
V sousedství je památná Lipanská hora s mohylou z roku
1881, která připomíná památnou bitvu u Lipan.
Bitva 30. května 1434
byla zahájena mezi 15. a 16.
hodinou a trvala až do setměNoviny Krakovan a Božce

ní. Panská vojska úskočným
manévrem,
předstírajícím
ústup přelstila a tak porazila
vojska táborsko – sirotčího
svazu pod vedením Prokopa
Holého. Lipanské střetnutí
znamenalo konec táborských
vojsk.

6

Marné bylo úsilí zbytku
„božích bojovníků“ v čele
s Janem Roháčem z Dubé vést
dále boj proti nenáviděnému
Zikmundovi. Dobití Roháčova

Sionu 6. září 1437 (nedaleko
Kutné Hory) bylo tečkou za
největším středověkým revolučním hnutím.

Od mohyly se otvírá
daleký výhled na Polabí a Posázaví.


„ryšavé šelmě“ a vytrvale hlásal: „Kdo jednou lhal nebude
nikdy práv“! („Spravedlivý“).
Jan Roháč z Dubé,
věrný táborita, byl 9. 9. 1437

v roce 1958 a i nadále je celé
hradiště archeologickou rezervací. Alois Jirásek sem umístil
děj dramatu Jan Roháč a Svatopluk Čech báseň Roháč na
Siónu.
Památné místo najdete
u obce Chlístovice. Před obcí
odbočíte doprava, po asfaltové
silničce, která vás podle lesa
dovede až ke zřícenině hradu.
Ta je ukryta asi 30 kroků
v lese. 

Sión
„Šelma ryšavá“ císař
Zikmund, sliboval Čechům
málem hory doly, aby ho konečně přijali za krále a pána.
Ten však Čechům lhal a čeští
páni mu uvěřili. Jen jeden neuvěřil a jeden Zikmunda za
krále
neuznal,
táborský
hejtman Jan Roháč z Dubé.
Hrad Sión postavil Jan
Roháč z Dubé asi po roce
1424. V roce 1437 byl hrad po
tříměsíčním obléhání dobyt a
zpustošen císařskými vojsky.
Ta poslal císař Zikmund proti
„škůdci královského jména“,
který se odmítl poklonit králi

se svými nejvěrnějšími popraven v Praze.
Archeologický
průzkum hradiště byl proveden

Velikonoční mýty, zvyky a pověry

Boží hod Velikonoční – Velikonoční neděle:
světí se velikonoční pokrmy, beránek, mazanec,
chléb, vejce a víno, skopové a jehněčí, nádivka a
holoubátka. Kdokoli přichází do stavení musí
dostat kus posvěceného pokrmu.

Na květnou neděli: Větvičky jívy chrání před
pohromou dům, když se kočičky spolknou, tak
chrání i před bolestmi v krku a před zimnicí.
Škaredá středa: Pochází prý z toho, že se Jidáš
škaredil na Krista, proto se dle pověry nemá nikdo
mračit, jinak se bude škaredit po všechny středy
v roce.

Pondělí velikonoční – pomlázkové hody: původně pohanský magický obřad, jehož se účastnili
dospělí, který měl
zajistit plodnost a
zdraví a byl sexuálně
podbarven. Muži z žen
čerstvými
metlami
vyháněli nemoci a
polévali je „živou vodou“, jako příslibem
skrytého budoucího
života. 

Na Zelený čtvrtek, kdy odlétají zvony do Říma,
se má jíst zelená zelenina. Špenát, kopřivy, zelí,
aby byl člověk celý rok zdravý.
Na Velký pátek se nesmí hýbat se zemí, naproti
tomu se věří, že se země sama otvírá a vydává
ukryté poklady, nemá se pít mléko a jíst vejce.
Bílá sobota: přichází Velká noc, zvony se vracejí
ze Říma, lidé si omývají obličej sněhem nebo studenou vodou, aby si zachovali zdraví po celý rok.
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Jaro a Velikonoce na venkově
dýně pravidelně zalévat a „hnojit“ čerstvě pokosenou trávou nebo vytrhaným nekvetoucím plevelem. Dýně můžete pěstovat „na semínka“ nebo
zasadit dýně okrasné, které na podzim rozzáří váš
stůl. O svatém Martinu se z nich dlabou krásné
lucerny, ale o tom až v listopadu … 

Myslíme na podzim – vyséváme dýni
Semínka (koupíme v zahradnictví) vysejeme do
květináčků a vypěstované sazenice přesazujeme
v druhé polovině května (po „třech zmrzlých“) do
zahrady. Dýním se dobře daří přímo na kompostu
nebo jsou-li alespoň dobře hnojeny. V létě je třeba

dokud nebyly spáleny a nahrazeny jinými, zapichovaly se na kraji pole kvůli úrodě, dávaly se do
sklepa, polykaly se ochranu před zimnicí a bolením v krku, zastrkovaly se ve světnici za svaté
obrázky.
O Květné neděli maminky napekly ptáčky
z kynutého těsta, svázaly je do uzlíku a nechaly
pro děti na okraji pole. Děti pak hledaly koledu
„od skřivánka“. 

Květná neděle

Na
Květnou
neděli si lidé z kostela
přinášejí
svěcené
kočičky.
Připomínají
Ježíšův
příjezd
do
Jeruzaléma, kde ho lidé vítali palmovými ratolestmi. Posvěceným kočičkám byla v minulosti přisuzována magická moc. Schovávaly se po celý rok,

Ptáčci
30 g droždí, 25 g cukru (nebo 2 lžíce medu), 600 g
mouky, 80 g rostlinného másla, 250 ml mléka, 2 vejce,
sůl, koření, rozinky

Zdobíme kořením (kmínem, hřebíčkem,
novým kořením) nebo mandlemi a rozinkami.
Necháme znovu vykynout a pečeme dozlatova. 

Droždí rozděláme s trochou cukru a lžící
mouky a necháme ne teplém místě vzejít.
Z mouky, másla, cukru, mléka, vajec a špetky soli
zaděláme těsto. Dbáme, aby všechny suroviny
byly stejně teplé (večer před zaděláváním si nachystáme vše potřebné na kuchyňský stůl), a se
zpracováním těsta si dáme práci (až se těsto nelepí
a dělají se „bubliny“). Necháme vykynout. Potom
tvarujeme z „hadů“ šneky, sluníčka, ptáčkyuzlíčky.

Z knihy Nápady pro maminky
Připravila R. Folprechtová

Radostiplné prožití svátků Velikonočních přeje
všem občanům zastupitelstvo obce.
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