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Babí léto
Jan Skácel
Je tomu tak
a podzim přijde zítra.
- zas celé stromy budou odlétat,
zas ptát se budem,
kam a komu vstříc?
A ticho, chudé jako polní myš,
tu a tam za zády nám pískne.
Mé léto,
ty už také šedivíš?
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Posvícenské recepty

se mohou napojit do řádů splaškové kanalizace.
Povolení domovních kanalizačních přípojek včetně projektu jim zařídila obec.
V druhé etapě budou zhotoveny domovní
přípojky v ulicích, kde je vybudována splašková
kanalizace. Uvedené se týká celé horní části obce,
„klepaláku“ a „důlnice“.
Mnozí z Vás si asi teď kladou otázky ohledně
kanalizace ve zbývající části Krakovan (dolní část
obce, ulice K lesu a ulice Pod hřištěm) a v celém
Božci. Uvedená dostavba je přímo provázána
s přípravou obecního vodovodu. Pokud se nám
podaří sehnat na příští rok finanční prostředky
na výstavbu vodovodu, bude výstavba kanalizace z pochopitelných důvodů odložena na pozdější dobu, ale to snad v tomto případě nikoho
mrzet nebude.
Nyní se však ještě vrátím ke kanalizaci a
ČOV. Od občanů, kteří nebudou přímo napojeni
do splaškové kanalizace bude po najetí ČOV do
zkušebního provozu svážet fekálie do čistírny
společnost AGRO Krakovany.
Uvedená společnost zvítězila v nabídkovém
řízení vypsaném obcí. AGRO Krakovany bude
poskytovat tuto službu obci v ceně 350 Kč včetně
DPH za svoz 8m3 splašků.
Zdůrazňuji, že tuto službu bude společnosti
hradit obec. Občané si ji na Obecním úřadě pouze
objednají.
Obec bude od občanů vybírat stočné. Výše
stočného byla stanovena usnesením zastupitelstva obce č. 5/2005 ze dne 26. 7. letošního roku.
Vzhledem k tomu, že v obci není veřejný vodovod a díky této skutečnosti nejsou domácnosti
vybaveny vodoměry, rozhodlo zastupitelstvo obce
vybírat stočné paušálně na
obyvatele a rok a u chalupářů za nemovitost a rok.
Jinými slovy řečeno stočné
bude vybíráno na základě
stejného principu jako poplatek za svoz komunálního odpadu. Stočné bylo stanoveno jako jednotné pro všechny občany dle níže uvedeného ceníku:
A) Fyzická osoba s trvalým pobytem v obci:
 poplatek za 1 den
- 1,83 Kč
 poplatek za 1 měsíc
- 55 Kč
 poplatek za 1 rok
- 660 Kč
B) Vlastník nemovitosti, ve které není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu:
 poplatek za 1 den
- 4 Kč
 poplatek za 1 měsíc
- 120 Kč

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
prázdniny utekly jako vždy neuvěřitelně rychle a
podzim se nezadržitelně ujímá své vlády. První
část podzimu charakterizují „svatováclavské časy“
a s nimi přichází i krakovanské posvícení, jehož
nedílnou částí je v posledním desetiletí vydání
Novin Krakovan a Božce.

V dnešním posvícenském vydání našeho
čtvrtletníku Vás chci seznámit s uvedením čistírny odpadních vod (ČOV) do zkušebního provozu a s přípravou na výstavbu veřejného vodovodu.
Jsem velmi rád, že Vám mohu poskytnout
převážně kladné informace.
25. srpna získala obec od Odboru životního
prostředí Městského úřadu v Kolíně povolení
k uvedení ČOV do zkušebního provozu a po dodání zbývající části dokumentace získá v brzké
době i kolaudační rozhodnutí. V současné době
probíhají na vlastní ČOV a na čerpacích stanicích
poslední práce. ČOV zahájí zkušební provoz na
přelomu září a října. Ihned poté se budou moci
občané začít napojovat přímo do řádů splaškové
kanalizace. Uvedení ČOV do zkušebního provozu
zpozdily nevyřešené majetkoprávní vztahy spojené se zřízením vjezdu do areálu přes pozemek
vlastníků bývalé cihelny. Nyní už je celá záležitost
smluvně vyřešena a nic nebrání uvedení ČOV do
provozu.
V první etapě se bude moci napojit přímo do
splaškové kanalizace cca 70 vlastníků rodinných a
bytových domů v ulicích Týnecké, Lhotecké, Zlodějské, V chaloupkách, V sadě a v ulici k bývalé
řepné skládce.
K uvedeným nemovitostem jsou vysazeny
odbočky pro napojení domovních kanalizačních
přípojek. Vlastníci těchto nemovitostí obdrží od
obce dopis, ve kterém jim bude sděleno, od kdy
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 poplatek za 1 rok
- 1440 Kč
C) Podnikající právnická osoba:
 poplatek ze 1 den
- 4 Kč
 poplatek na 1 měsíc - 120 Kč
 poplatek na 1 rok
- 1440 Kč
Po ekonomickém vyhodnocení zkušebního
provozu zastupitelstvo obce opět projedná problematiku spojenou se stanovením výše stočného.
Pro upřesnění ještě uvádím, že na rozdíl od
plynu nebo vody jsou občané v ulicích, kde je
zhotovena splašková kanalizace, povinni se do ni
napojit ze zákona.
Co říci k této problematice závěrem. Jedná se
o největší investiční akci v dějinách obce. Po jejím
dokončení by v střednědobém horizontu mělo
dojít k výraznému zlepšení životního prostředí
v přímé návaznosti na zdravotní stav obyvatel
obce.
Další velkou investiční akcí vedoucí ke zlepšení
životního prostředí by se měla stát připravovaná
výstavba veřejného vodovodu. V současné době
máme na tuto akci vydané územní rozhodnutí a
zpracovanou kompletní projektovou dokumentaci
pro stavební povolení. Vlastní stavební povolení
bychom měli získat v průběhu října.
Dále v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele výstavby vodovodu. Vítěze
výběrového řízení budeme znát 29. září. Průběžně vedeme intenzivní jednání za účelem získání
státní dotace na výstavbu vodovodu. Bez získání

státní dotace nemůžeme akci realizovat. Konečný
výsledek jednání ohledně získání či nezískání státní dotace budeme
znát v listopadu.
Pokud se nám podaří dotaci získat zahájíme vlastní práce
na jaře příštího roku.
Chci Vás ubezpečit,
že uděláme vše co je
v našich silách. Věřme, že se na nás paní
štěstěna usměje.
Myslím, že z výše uvedeného zřetelně vyplývá
snaha zastupitelstva na vybudování infrastruktury
v oblasti životního prostředí a tím vyřešení zásadních problémů obce na několik desetiletí dopředu.
Pochopitelně je tato snaha limitována finančními prostředky, které má obec k dispozici.
Z tohoto důvodu se některé práce protahují a
nedaří se vše podle našich představ. Konečný
výsledek by nám však měl tyto nepříjemnosti bohatě vynahradit.
Předem děkuji za trpělivost a přeji všem občanům Krakovan i Božce hodně slunce na duši
k překonání melancholických podzimních nálad.

Zprávy zastupitelstva obce

odpadní a splaškové vody z obce Krakovany a
Božce na ČOV.



Josef Polák
starosta

1) ZO na základě cenových nabídek a v souladu
se stanoveným postupem prodeje pozemku, se
rozhodlo prodat pozemek p. č. 981/5 v k. u. Krakovany Miroslavu Doležalovi ze Záboří n. L.
Na žádost Základní kynologické organizace
v Krakovanech byl této organizaci prodán pozemek p. č. 289/2 v k. u. Krakovany. Obec naopak
vykoupila parcelu p. č. 265/19 v k. u. Krakovany
od paní Aleny Kačírkové.

4) ZO projednalo zprávu České školní inspekce
v ZŠ a MŠ Krakovany v červnu letošního roku.
Zpráva konstatuje, že naše škola je výraznou pozitivní výjimkou mezi školami podobného typu.
Materiálně – technické podmínky školy jsou vynikající, personální podmínky též velmi dobré.
5) ZO pronajalo objekt Kina Krakovany občanskému sdružení Region 2000 k provozování filmových projekcí.
Nebytové prostory v místní tělocvičně budou
pronajaty Markétě Mužíčkové za účelem zřízení
kadeřnictví. 

2) ZO schválilo kupní smlouvu mezi obcí Krakovany jako prodávajícím a Pavlem Dostálem a spol.
jako kupujícím. Předmětem smlouvy je prodej
domu č. 147 v naší obci.

D. Tlučhořová

3) ZO projednalo smlouvu o dílo se společností
Agro Krakovany. Předmětem smlouvy je svoz
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Organizováním hlídek a velením byl pověřen Josef Olexa.
Hlídky konaly službu po celé obci ve dne i
v noci. Veškerá práce téměř ustala. Obyvatelstvo
bylo většinou u obecního domu, kde z rozhlasu
poslouchali postup bojů v Praze. Dalšího dne,
tedy 8. května byl také uspořádán sběr obvazů a
potravin pro bojující Prahu a ještě téhož dne bylo
vše odesláno do Chlumce nad Cidlinou a dále do
Prahy. Přes blížící se konec války ještě tohoto dne
bylo možno zahlédnout německého hauptmana,
jak objíždí místní firmy a živnostníky a vyplácí jim
peníze za doposud provedené práce na objektech.
V noci z 8. na 9. května zatřásly obcí první
výbuchy. To byl německými vojáky vyhozen do
povětří světlomet na kótě 244,9 u Uhlířské Lhoty.
To již ale větší část vojenské posádky odjela na
autech, koních či odešla pěšky pryč a s sebou odvezla i část technického vybavení stanice. Zbytek
posádky pracoval dle přesných pokynů na přípravách ke zničení vojenských objektů v Borkách.
S likvidací objektů se počítalo i přímo ve vsi,
kde bylo v plánu zničit kampeličku. V ní bylo totiž
hlavní elektronické centrum obsluhované uniformovanými Němkami. Kolem osmé hodiny ranní
dne 9. května bylo započato s dílem zkázy. Od
jednoho objektu ke druhému jezdila motorka
s postranním vozíkem která byla neustále nastartována. Její posádka vždy zaktivovala výbušninu a
okamžitě na motorce
odjela dál. Výbuch
za výbuchem ničil
to, co bylo velkými
náklady
doposud
vybudováno. Některý radar však jen
povyskočil do vzduchu a zase si sedl
zpět na zem. Kampelička zůstala naštěstí zachována díky
tomu, že někteří
místní
obyvatelé
přesekali kabeVýbuchem zničený objekt pro
ly
vedoucí
radiolokátor JAGDSCHLOSS - dnes
k náložím
umístěným kolem budovy.
Po detonacích vzplanuly veliké ohně. Zvláště
ve skladech paliva a munice, kde sudy od benzínu
létaly vysoko nad stromy a vybuchovala munice.
Přístupu k těmto hořícím místům bránil hasičský
sbor spolu s dobrovolníky. Přesto se občas někomu podařilo k místům dostat. Byli i tací, kteří

Radiolokační ústředna II. řádu
KORALLE u obce Krakovany
Od minulého vydání Novin Krakovan a Božce si připomínáme, jak vypadal konec 2. světové války v našem
okolí před 60-ti lety. Posledně bylo vzpomenuto na to, jak
do naší obce přišli Němci a jak byla vybudována radiolokační ústředna II. řádu KORALLE.
Dnes budeme pokračovat v putování dějinami, tak
jak je zaznamenaly kroniky Krakovan, okolních obcí a
pamětníci.
Osvobození
Přišel květen, s ním teplo ale i časté deště. Bylo cítit, že se blíží konec války.
Dne 6. května byla zastavena veškerá stavební
činnost a byl vydán zákaz vstupu do vojenského
prostoru. 7. května odpoledne se ve vsi ojediněle
objevily vyvěšené československé vlajky. Němci
opustili školu a celou vesnici a stáhli se kompletně
všichni do baráků v Borkách. To již obyvatelé

Anténa radiolokátoru JAGDSCHLOSS – patrový
objekt pod anténou se po výbuchu zřítil
– dobová fotografie

opouštěli domy a začínali se hloučkovat. Mládež
se srocovala před sokolovnou a měla v úmyslu se
násilím zmocnit zde uložených zbraní. Tato nerozvážnost jim však byla rozmluvena dostavivším
se národním výborem spolu s velitelem četnické
stanice. Tím nejspíše tenkráte zabránili krveprolití.
Národní výbor se vypravil do vojenského tábora, aby jednal s velitelem o předání zbraní. Tam
byli přivítáni ozbrojenou vojenskou pohotovostí.
Velitel tábora jim odmítl zbraně vydat, neboť
k tomu neměl prý rozkazů z vyšších míst. Zaručil
se však, že pokud obyvatelstvo zachová klid a
rozvahu, nebude proti němu nic podniknuto. Pak
národní výbor přerušil další jednání. Jeho předseda svolal všechny bývalé důstojníky, poddůstojníky a vojáky, aby se postarali o udržení klidu ve vsi.
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z pod zničeného radaru vytáhli bednu
s nevybuchlými náložemi.
To dopoledne projelo obcí několik menších
prchajících vojenských transportů. To již byla ale
domácí posádka vyzbrojena z Týnce nad Labem
asi patnácti vojenskými puškami a několika pistolemi. Střeliva však bylo velice málo. Hlídky konaly
stále svoji službu. Odpoledne vyhlásil rozhlas kapitulaci německé posádky v Praze a zastavení bojů. Zpráva byla místními přijata s nadšením. Okolo 15. hodiny překvapil hlídkující obyvatele čekající na Rudou armádu silný německý vojenský
transport o síle asi 35 nákladních vozů přijíždějící
ve směru od Hlavečníka.
Před budovou kampeličky byla kolona zastavena velitelem hasičů, Václavem Roubíčkem a
byla vyzvána ke složení zbraní. Ze dvou prvních
vozů začali seskakovat odzbrojení vojáci, když
v tom padl výstřel. Velitel transportu dal ihned
rozkaz ke střelbě. Rozpoutala se přestřelka, v níž
začaly ujíždět dva vozy silnicí ve směru na Chlumec nad Cidlinou.
Z jednoho z vozů vyšlehl záblesk, nejspíše od
pancéřové pěsti, a částečně zdemoloval stavení
Josefa Koláčného (čp. 70). Řidič prvního z nich
byl střelen Janem Nedvědem, známým to pytlákem a střelcem ležícím v příkopu do hlavy a neovládaje svůj vůz, zajel do příkopu, prorazil plot a
převrátil se na Vavřinově zahradě. Druhý vůz,
který byl také ostřelován, raději zastavil.
Přestřelka se stupňovala, a poněvadž Němci
nemohli odhadnout síly krakovanských, zavlály
z aut bílé prapory. Pravděpodobně si totiž mysleli,
že jsou obklíčeni, k čemuž napomohlo i zapnuté
pneumatické kladivo v nedaleké cihelně, které
vydávalo zvuky z dálky podobné zvukům kulometu.
Vystrašení vojáci začali odhazovat zbraně a
vzdávali se. Po prohlídce všech vojenských vozidel a osob byl celý transport, čítající asi 800 mužů
propuštěn směrem ke Chlumci nad Cidlinou. Zastřelený řidič z nákladního vozu byl poté na káře
odvezen na místní hřbitov, kde ho hrobař Sádlo
13. května bez jakýchkoliv ceremonií a jakéhoko-

liv označení hrobu kdesi v rohu hřbitova pochoval.
Po odjezdu transportu byly všechny zabavené
zbraně (109 pušek nepoškozených, 42 poškozených, 3 těžké kulomety v dobrém stavu, 4 poškozené, 24 automatických pušek, 72 pistole, asi
30.000 nábojů, 117 ručních granátů, 75 pancéřových pěstí, 80 dělostřeleckých nábojů a mnoho
dalšího) shromážděny na hromadu naproti sušárně a za čas odvezeny do sběru. Sem tam si někdo
něco vzal, ale to bylo jen vyjímečně.
Boj si vyžádal oběti i na české straně. Padl Jo-

sef Mrštík, do nohy byl těžce raněn Josef Burián
(ta mu bylo potom amputována) a lehce raněn byl
Josef Kučera, který se přestřelky ani nezúčastnil,
jen jí přihlížel. Němci měli mimo zastřeleného
řidiče ještě několik raněných. Po válce byl vybudován Josefu Mrštíkovi na místě přestřelky symbolický pomníček, který lze ve vsi shlédnout do
dnešních dnů.
Kolem 21.00 hodiny projely obcí první motorizované ruské jednotky přijíždějící od Pardubic a
mířících ku Praze. Nadšení obyvatelstva neznalo
mezí. V místech, kde odpoledne proběhla přestřelka, byla postavena slavobrána s nápisem „Ať
žije slavná ruská armáda”.
Národním výborem bylo nařízeno vyvařování
čaje a kávy pro projíždějící transporty. Velitelství
štábu Rudé armády bylo pak usídleno v Týnci nad
Labem a velitelem byl plukovník Kuzmin, kdesi
od Charkova. 

připravil: M. Čábelka ml.
zdroj: Military Club Kolín
dokončení příště
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ramiky a dobového nábytku. Nástěnné malby
znázorňují převážně členy Špačkovy rodiny.
V kokokořínském dole, hrůza! Rekreační areál
Dolina je úplně zdevastovaný, koupaliště neudržované. V hotelu nad silnicí po privatizaci zůstala
jen vytlučená okna
a holé zdi. Nechtějte vědět, jak se
k této
situaci
v kokořínském
dole – státní přírodní rezervaci –
vyjadřují
místní
obyvatelé.
Začíná nás trochu tlačit čas. Vracíme se. Jedeme kolem říčky Pšovky, projíždíme městečkem
Mšeno směr Mladá Boleslav a zastavujeme před
myslivnou v Jabkenicích.
Jabkenická myslivna – památník Bedřicha
Smetany byl po celkové rekonstrukci znovu otevřen v roce 2003. Expozice je značně rozšířena a
je krásná. Seznamuje nejen s hudební činností, ale
i se soukromým životem skladatele. Jsou zde vystaveny věci denní potřeby jeho a i rodiny.
Bedřich Smetana žil v Jabkenicích u své dcery
Žofie Schwarzové od října 1874 do května 1884.
Manžel Žofie zde sloužil jako lesmistr na panství
Thurn-Taxisů.
Naše
zájezdové
cestování
končíme
v Jabkenické restauraci na večeři. A pak domů do
sprchy. 28. květen byl úmorný, bylo značné horko.
Opět jsme poznali krásný kousek své vlasti.
Průkopníkturistiky Jos. B. Cinibulk říká: „Povinnost a hrdost národní ukládá každému uvědomělému Čechu, aby poznal krásu své rodné hroudy a
navštívil významná místa slavné české minulosti!
Řečičky jsou na nic.“ 

Zahrádkáři a Kokořínsko

Neslavné bylo zajišťování zájezdu na Kokořínsko. Zámek Liběchov pro nedokončenou restituci uzavřen. Zámek Mělník uzavřen, koná se zde
vinařské sympózium. To vše bylo sděleno dva dny
před zájezdem. Na poslední chvíli jsme museli
plán zájezdu přepracovat a zajistit.
Jedeme! Úzkými silničkami, plnými serpentin
jsme dojeli na parkoviště pod hradem Houska.
Z parkoviště jedeme silničkou se stromořadím na
hrad. Hrad Houska byl založen v ranném počátku
9. století knížetem Slaviborem, otcem sv. Ludmily,
jejíž socha stojí před hradem.
Prohlídku zajišťujeme v hradní kapli prostupující dvě patra. Dnes ještě znatelné fresky z přelomu 13. a 14. století zdobí celou kapli.
Přes nádvoří a po uzavřených schodech vystupujeme do prvého poschodí do přijímací dvorany. Zde na stěnách
jsou vystaveny dančí
trofeje ulovené na
houseckém panství i
s medailemi z výstav.
Další místnosti jsou
vybaveny dobovým
nábytkem, ne však
původním.
Po prohlídce odjíždíme
malebnou
silničkou do kokoHrad Kokořín
řínského dolu. Zastavujme před restaurací U Grobiána, kde máme
zajištěn oběd.
Odpolední putování zahajujeme mírným
stoupáním na hrad Kokořín. Po čtvrt hodině
vstupujeme do hradní brány. Dnešní podobu hrad
Kokořín získal při výrazných úpravách v letech
1991 – 1918 za posledního soukromého majitele
J. Špačka. Na schodišti ke věži je heraldická výzdoba. V hradním paláci jsou ukázky zbraní, ke-

J. Rambousek

jsou moje ovečky a já
patřím k nim!“ Byl též
popraven. Zbyl po
něm jen pomníček na
návsi v jeho rodné
obci Pecce u Nové
Paky.
203 žen bylo odvlečeno do koncentračních táborů a z nich
49 šlo přímo do ply-

Zamyšlení nad knihou z antikvariátu
Při návštěvě antikvariátu se mě do ruky dostala kniha dosti zašlá bez přebalu – Zde stávaly Lidice. Při listování v této knize mne napadlo, že na
tuto tragédii by se nemělo zapomínat. Nebo snad
v dnešní době ano???
Na úsvitu 10. června 1942 padlo před popravčí četou fašistických vrahů na rodnou půdu 173
mužů a chlapců. Mezi jdoucími na popravu byl
třiaosmdesátiletý farář Josef Šternberka. Fašisté
mu nabídli, že může odejít. Odmítl se slovy: „To
Noviny Krakovan a Božce
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Památník v Lidicích

nových komor. Ženy převážně pracovaly
v koncentračním
táboře
v Ravensbrücku
v nepředstavitelných podmínkách po tři léta. Pro
některé z nich znamenala i léta poslední.
Co nejhroznějšího může postihnout matku,
než podlehnout v zápase o svoje dítě. Růžena
Petráková vzpomíná: „Moje nejmladší dítě, kterému bylo teprve deset let se ode mě nechtělo
odloučit.
Jeden
z příslušníků
gestapa mi
jej vyrval a
mrštil s ním
proti
zdi.“
Jaký byl osud
dětí z Lidic?
Památník Ležáky
Devět dětí
bylo vybráno pro poněmčení a osm odvezeno do
pražských ústavů. Další děti byly poslány do koncentračních táborů. Všech sedmnáct dětí, které
přežily válku, opsalo svými mladými životy neuvěřitelné kruté dráhy štvanců.
Lidickým ženám, které se vrátily do vlasti, ještě hodně dlouho znělo v uších: „Nedej mě maminko!“, „Neplač maminko, já přijdu.“
Pracovník antikvariátu, který zpozoroval, že
mě kniha zaujala, položil přede mě malou brožurku „Ležáky varují“. Zalistoval jsem v ní.

Osadu Ležáky u Louky postihl stejný osud jako Lidice. Dne 24. června 1942 ve tři hodiny odpoledne začalo přímé rabování osady. Kolem
osmnácté hodiny byli obyvatelé osady převezeny
do Pardubic na Zámeček. Dětem byly na krk dány
papírové cedulky se jménem a datumem narození.
Matky musely své děti odvést do autobusu, který
je odvezl do Prahy. Později byly převezeny do
Polska do vyhlazovacího tábora v Helmu. A tam
také v plynových komorách končí stopy po ležáckých dětech.
Poprava osob z Ležáků začala 24. června 1943
ve 21.15 hodin. Nejprve byly popraveny ženy a
potom muži. Bylo popraveno 22 žen a 23 mužů.
Popravovalo se po trojicích. Mrtvá těla byla pod
přísným dohledem odvážena do pardubického
krematoria a zpopelněna. Zaměstnancům krematoria se podařilo zachránit část popela lidických
obětí. Dnes je popel umístěn v urně v patě stély
umístěné v střední části památníku.
Kdo navštíví Ležáky, by se měl zastavit u pětibokého obelisku a přečíst si v řeči české, ruské,
německé, anglické a francouzské: „Zde stávala
osada Ležáky, vyhlazena 24. června 1942 německými fašisty. Braňte mír ve jménu života.“ 

120 let výročí založení SDH v Krakovanech
Letos je tomu právě 120 let, kdy byl založen
Sbor dobrovolných hasičů v Krakovanech. Oslavit toto výročí se rozhodli současní dobrovolní hasiči 1. června
na krakovanském hřišti. Slavnost
byla zahájena u před lety renomované hasičské zbrojnice, kde
velitel místního sboru předal
hlášení starostovi obce. Poté se
hasiči přesunuli v průvodu na
hřiště a předvedli divákům historickou techniku a tradiční ceremoniál.
Na akcích SDH nesmí chybět soutěž – se zápalem se do
klání pustily týmy ze Starého
Kolína, Konárovic, Týnce a
domácích Krakovan.

Zpestřením byla účast konárovického družstva žen. Zajímavá byla ukázka zásahu profesionálních hasičů z Kolína s odborným komentářem.
Po vyhodnocení soutěže a předání
cen se hasiči i návštěvníci slavnosti volně bavili za příjemného hudebního doprovodu.
Na závěr bychom chtěli vyjádřit poděkování obci, s níž má
SDH dlouhodobě kladné vztahy a
všem občanům, kteří rádi vyhledávají zajímavé akce hasičů
z Krakovan. Přejme si do dalších
let, aby zásahy hasičů byly jen
cvičné a naše obce nenavštívil
červený kohout. 
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Jsou zde nové
knihy, které každé
čtyři měsíce mění
v knihovně
v Kolíně. 

Knihovna Krakovany
Knihovna Krakovany zahájila 5. září opět půjčování knih a přístup na Internet. Doba půjčování
je zatím každé pondělí od 17 - 19 hod.
V případě potřeby se lze dohodnout s paní Kašíkovou telefonicky 321781024 nebo 321781477.
Zveme všechny zájemce o dobrou a zajímavou četbu, aby se přišli podívat do knihovny.

L. Kašíková –
knihovnice

Personál mateřské školy zůstává ve stejném
složení jako v minulých letech - Gerhátová Alena
(zástupce ředitelky ZŠ a MŠ), Václava Hlavatá
(učitelka) a Tučková Marie (školnice).
Pro děti připravujeme během školního roku
návštěvy divadelních představení, zábavných pořadů, pořádáme školní besídky pro rodiče, karneval, různé závodivé soutěže, jezdíme na výlety aj.
Ve spolupráci se ZŠ navštěvují předškoláci zájmový kroužek hraní na flétnu a počítačové hry.
Doufáme, že se i v letošním roce bude dětem
v naší školce líbit, naučí se mnoho věcí a poznají
spoustu správných kamarádů. 

Mateřská škola

Provoz mateřské školy byl zahájen 1. září přivítáním všech dětí a seznámením s novým prostředím.
Mateřská škola bude v letošním roce plně využita. Zapsáno je celkem 27 dětí, z toho 13 dětí
předškolních, 2 děti nastoupí v průběhu roku. Pro
dojíždějící z Rasoch, Uhlířské Lhoty a Lipce dochází ráno k autobusům školnice a po obědě je
opět odvádí zpět. Příspěvek rodičů na částečné
krytí provozních nákladů je letos ve výši 150 Kč
za měsíc. Předškolní děti mají dle nového Školského zákona docházku celý rok zdarma.

A. Gerhátová

ce letošních prvňáčků, jiní přiváděli do školy své
ratolesti poprvé. Nové žáčky přišel přivítat pan
starosta Josef Polák a paní Ludmila Kašíková předala dětem dárečky za Sbor pro občanské záležitosti a Červený kříž v Krakovanech.
Utekl týden a musím říci, že mám ze svých
prvňáčků opravdu radost. Jsou dychtiví po školní
práci, velmi šikovní a bystří. Přeji jim hodně školních úspěchů a radosti z vykonané práce. 

Vítáme nové prvňáčky
Letošní prvňáčky přivítalo slunečné ráno.
Slunce se mělo opravdu na co usmívat, protože
do školních lavic 1. třídy krakovanské školy zasedlo 17 nových žáčků. Jejich očka zářila nedočkavostí a dychtivostí.
Třída se také
zaplnila rodiči. Někteří z nich už do
první třídy doprovázeli v minulých letech starší sourozen-
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Jako již tradičně návštěvnost byla potěšující, i
když se hosté scházeli na devátou večerní, což je
nešvar Krakovan. Dětí se sešlo habaděj, ale jak
jsem mohla sama vidět, sešlo se i spousta starších
spoluobčanů, ale i těch přespolních.
Je hezké vidět, že se pohromadě mohou bavit
prckové, děti, teenageři, dorost, odrostlý dorost,
střední ale i starší generace. K tanci hrála oblíbená
domácí kapela DOMINO, která nás všechny opět
dostala v Krakovanech tolik oblíbeným Červeným
vínem….
Grilované ryby byly vynikající, klobásky byly
rovněž chutné, vinárna nápor hostů zvládla také,
jen pivaři museli na svůj nápoj čekat delší dobu.
Veselé řádění dětí se obešlo bez zranění, řádění nás dospělých odneslo pár z přítomných druhý
den bolehlavem, ale tak to má být při řádné oslavě.
Pevně věříme, že se můžeme příští rok opět
na loučení těšit a ještě jednou patří poděkování
místním hasičům. 

Loučení s prázdninami

Nevím jak Vám, ale mně jako mamince, letošní prázdninové dny utekly jako ta voda, která na
nás letošní prázdniny padala až až.
Z vlastní zkušenosti vím, že každé dítě je jiné
a když se jedno těší na konec prázdnin, to druhé
by si užívalo nic nedělání stále.
Všechno krásné jednou skončí a letošní loučení
bylo na spadnutí.
Letos
se
loučení
s prázdninami vyvedlo teprve
napodruhé v náhradním termínu, jelikož 20. srpna úderem
půl sedmé hodiny večerní
začalo lít jako z konve a bylo
po parádě. Ne jen natěšené děti,
ale i natěšení dospěláci byli zklamáni.
Vše jsme si to vynahradili o týden později
26.8.,
kdy
jsme
se
mohli
rozloučit
s prázdninovými dny.
Akci pro nás připravil Sbor dobrovolných
hasičů Krakovany, kterým za to jistě patří dík.

M. Douděrová

tvorby. Krom toho bude prostor otevřen i ostatním kulturním a společenským počinům – výstavám, divadelním vystoupením, hudebním recitálům, přednáškám, své místo zde najdou také aktivity místních spolků a sdružení.
Věříme, že se nám spolu s občany Krakovan,
Božce a okolí podaří obnovit historickou tradici
kina v Krakovanech, výjimečného svým postavením v rámci celého regionu.
Těšíme se na Vaši návštěvu a společné kulturní
zážitky. 

Kino Krakovany
Po mnohaměsíční odmlce bylo 21. srpna 2005
zahájeno promítání v místním kině. Dlouhodobý
záměr obnovit tradiční promítání byl realizován
díky aktivitě členů Základní organizace Strany
Zelených, technicky provoz kina zajišťuje občanské sdružení Region 2000. Zastupitelstvo obce
vyšlo aktivitě maximálně vstříc a uvedení do provozu proběhlo hladce a bez jakýchkoli potíží.
První promítání bylo nadšeně přivítáno cca 60
diváky z Krakovan a okolí a do budoucna je plánována minimálně jedna filmová projekce měsíčně – výběr titulů chceme směřovat tak, aby místní
kino mohli znovuobjevovat všichni občané bez
rozdílu věku. Filmový klub při kině Krakovany
nabídne kvalitní snímky z fondů domácí i světové
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Týnečtí zvítězili 5:2, na nás bylo utkání s TJ
Sokolem Radovesnice II, které jsme s přehledem
vyhráli 4:0.
Tím bylo rozhodnuto o odpoledních zápasech.
K boji o 3. místo nastoupily Radovesnice II a
Záboří, ve vyrovnaném zápase vyhrály Radovesnice II a zajistily si tak 3. místo.
Ve finále tak stanuly Krakovany proti Týnci,
po opravdu tuhém boji zaslouženě vyhrály Krakovanští, kteří byli rychlejší, sehranější, s lepším a
úspěšnějším útokem, který se trefil do soupeřovy
branky dvakrát, čili finále skončilo pro Krakovany
2:0.
Tímto výkonem jsme se stali na dobu jednoho
roku držiteli putovního poháru, teprve po třech
vítězstvích bychom se stali definitivními držiteli
tohoto poháru.
Všechna zúčastněná družstva obdržela za své
výkony diplomy a věcné ceny.
Komise vyhodnotila jako celkově nejlepšího
hráče našeho Ondru Beneše, nejlepší střelec byl
taky náš Milan Malina, nejlepší brankář byl zvolen
Michal Kosař z pořádající organizace.
Naši hráči byli opravdu šťastni a dávali to
všem divákům i protihráčů najevo, jelikož po dva
roky jim vítězství uniklo o vlásek, ale letos se konečně dočkali.
O toto vítězství se zasloužilo opravdu celé
družstvo a tím patří dík každému z hráčů družstva
Krakovanských žáků, ale i trenéru Ing. Jiřímu
Benešovi. 

Úspěch žákovského oddílu kopané –
Memoriál Ing. Jiřího Sýkory
Tradičně pořádá TJ Sokol Týnec nad Labem
oddíl kopané v červnové dny Memoriál ing. Jiřího
Sýkory, letos se konal 11. června a to již 9. ročník.
Tento memoriál je pořádán pro žákovská družstva.
Jako již tradičně se zúčastnili i naši žáci, kteří
si v loňské soutěži vedli velice dobře a proto odjížděli do Týnce s velkými ambicemi.

Našimi soupeři byli hráči pořádající organizace
Týnce nad Labem, hráči TJ Sokol Záboří nad
Labem a družstvo TJ Sokol Radovesnice II. Ani
jeden ze soupeřů s námi nehrál soutěž, tak hoši
nevěděli do čeho jdou.
Rozlosováním v ranních hodinách odstartovalo klání zápasem pořádajícího TJ Sokol Týnce nad
Labem se soupeři z TJ Sokol Záboří.

Start se však do mistrovských utkání vůbec
nevydařil. Po porážce na FK Kolín B 5:3 přišel
další debakl tentokrát na domácí půdě s Pašinkou
1:5. Pak přišel zlepšený výkon v Červených Pečkách, kde jsme přes množství zahozených šancí
vyhráli 4:1. Škoda, že jsme si nenechali góly na
následné dva zápasy s Ovčárami a Libodřicemi,
kde se nám nepodařilo střelit žádný gól. Z pěti
zápasů jsme se 4 body ve 3. třídě na 11. místě.
Naše B mužstvo má shodně čtyři body a je také
ve spodní části tabulky 4. tř. Z mládežnických
mužstev se více daří našim žákům, kteří mají prozatím na svém kontě jednu výhru a jednu porážku. Naši dorostenci jsou zatím bez vítězství. 

Rozpačitý vstup našich fotbalistů do
sezóny 2005/6
Přípravu na podzimní sezónu roč. 2005/6 tradičně zahájilo naše A-mužstvo memoriálem
Zd. Mikeše a J. Kolínského. Našemu omlazenému
celku se dařilo a celý turnaj vyhrálo.
Výsledky: Krakovany - Ovčáry 4:1,
Radovesnice II - Týnec nad Labem 2:1, nedohráno,
o 3. místo: Ovčáry - Týnec nad Labem 2:2 na PK
5:4,
finále: Krakovany - Radovesnice II 2:0.
Pořadí: 1. Krakovany, 2. Radovesnice II, 3. Ovčáry, 4. Týnec nad Labem
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POSVÍCENSKÉ RECEPTY
Koláče bez kvasnic

Ingredience: 1/2 kg hl. mouky, 2 žloutky, 1 šlehačka, 1/2 prášku do pečiva, 1 ztužený tuk, špetka soli.
Zpracujeme těsto a hned děláme koláče s náplní a drobenkou.

Pečený králík

Ingredience: porce králíka, plátek uzené slaniny, sůl, česnek, zeleninový vývar
z kostky, trochu bílého vína, olej.
Porce králíka prošpikujeme slaninou, osolíme. Do rozpáleného oleje
dáme nasekaný česnek, porce králíka opečeme. Přendáme do ohnivzdorné mísy, podlijeme vývarem a 1 hodinu pečeme pod pokličkou, podléváme, odkryjeme a dopečeme.

Kuřecí stehna na zelí

Ingredience: 6 stehen kuřecích, olej, vegeta, kmín, sůl, 1,5 kg kysaného zelí.
Zelí rozložíme na pekáč a poklademe masem, osolíme, potřeme olejem,
posypeme vegetou a kmínem.
Pečeme pod pokličkou 30 minut a odkryjeme a dopečeme.

posvícenské recepty připravila p. Kašíková
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Výstava Hobby a zahrada
Vážení čtenáři,
zahrádkáři z Krakovan Vás srdečně zvou na další výstavu Hobby a zahrada, která se bude konat ve
dnech 24. – 25. 9. 2005 v tělocvičně. Vystavováno bude vše, co vyrostlo v této době na zahrádkách,
v pokojích a na balkonech. Dále budou vystaveny výrobky zhotovené ve volných chvílích našimi občany
a exponáty jejich sběratelské činnosti.
Výstava bude mít obvyklý rozsah. Je zajištěna expozice firmy VOKY Kolín se zahradní technikou a
potřebami pro zahrádkáře. Součástí výstavy bude expozice modelů letadel, která se zúčastnila bojů
ve II. Světové válce v Evropě a v Pacifiku. Další zajímavostí bude sbírka motýlů z našich zahrádek a
z celého světa. Nebude chybět dobrá medovina a voskové figurky. 

Zahrádkáři z Krakovan
Pozvánka na výstavu
ZO ČSCH Krakovany pořádá 24. - 25. 9. výstavu holubů, drůbeže a králíků na areálu ZO ČSCH
v Krakovanech.
Otevřeno: Sobota od 13.00 - do 18.00 hodin
Neděle od 8.00 - do 16.00 hodin
Výstavy o krakovanském posvícení mají svou tradici a letos pořádáme již 29. výstavu od založení
naší organizace 1. 1. 1966. Bude vystaveno 700 ks zvířat od 46 chovatelů ve velkém sortimentu plemen a barevných rázů. Posláním výstavy je seznámit Vás s prací chovatelů naší organizace a chovatelů z okolí, kteří svůj volný čas věnují chovu holubů drůbeže a králíků.
Organizovaní chovatelé jsou posledními, kteří rozmnožují čistokrevná zvířata v mnoha plemenech a barevných rázech pro další generace, která by jinak zanikla. Pestrostí plemen se naše výstava
řadí mezi přední výstavy v republice.
Přijďte se přesvědčit, jak pěkné jsou voliéry na trávě s mladou drůbeží, jaký máme velký sortiment holubů a králíků. Budete překvapeni. Občerstvení zajištěno. 

za ZO ČSCH Krakovany
Josef Tuček - jednatel
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