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Jakoby pokoušel se zrušit svět
snáší se sníh a cesty k nám jsou bílé,
jsme zasaženi čistotou té chvíle
a kde je odpověď?
Neslyšně za nás vyzvánějí zvony,
ohluchlý zvoník usnul v závějích
a zabolela dálka bez ozvěny,
když přestal padat sníh.

Obsah čísla
2 Slovo starosty
3 Zprávy zastupitelstva obce
4 Mikulášská nadílka
4 Kynologický klub
4 Knihovna
5 Rezidenční projekt
6 Kam se ptáčku kam schováš?
7 Bělopásek topolový
7 Vánoční tradice

Slovo starosty

jedné poloviny této komunikace. Do 1. prosince
by měla být vybudována kanalizace k novým
stavebním pozemkům pod domem pana Trojana.
Další výstavba kanalizace se bude odvíjet od
klimatických podmínek. Pokud nám počasí
bude přát chceme výstavbu kanalizace v celé
dolní části obce dokončit nejpozději do
15. prosince.
V opačném případě bychom práce ukončili
a jaře 2007. Výstavba kanalizace a vodovodu
přináší občanům dolní části obce bohužel i nepříjemnosti. Zemními pracemi je nejvíce postižena náves od domu p. Tlučhoře k domu
p. V. Tichého. Náves se v současné době dává
alespoň provizorně do pořádku a já se občanům
v této části obce omlouvám jménem svým i obce
za všechny nesnáze a děkuji jim za
pochopení a trpělivost. V příštím roce
chceme i v této části obce vybudovat
zpevněnou komunikaci. Po ukončení
výstavby kanalizace v dolní části
obce
nebudou v Krakovanech
odkanalizovány již pouze tři ulice.
Jedná se o ulici od kina k domu
p. Strouhalové,
slepou ulici pod
hřištěm a ulici od domu p. Tuhého
k areálu kynologického klubu.
Z výše
uvedeného vyplývá, že
v letech
2002 až 2006 se podařilo vybudovat v celé obci
vodovod a s výjimkou tří výše uvedených ulic i
kanalizaci včetně čistírny odpadních vod. Při
ročním rozpočtu obce ve výši 5, 5 mil. korun
se často jednalo o práci velmi nelehkou.
Pro vaši představu uvedu jeden příklad o
náročnosti výstavby vodovodu a kanalizace
zejména co se financování těchto akcí týká.
Dotaci na letošní výstavbu kanalizace v dolní
části obce ve výši 5 mil. Kč obdržíme 1. prosince. Do tohoto data musela obec financovat
celou akci ze svého rozpočtu.
Nyní ještě několik slov k věcem příštím.
V prosinci bude obec jednat se společností
VODOS Kolín jako provozovatelem vodovodu a
se společností EBI Praha jako provozovatelem
kanalizace. Po těchto jednáních rozhodne zastupitelstvo obce o výši vodného a
stočného.
S usnesením zastupitelstva budete seznámeni
prostřednictvím dopisu, který obdržíte do svých
schránek.
Rovněž o postupu výstavby domovních vodovodních a kanalizačních přípojek budete
v příštím roce včas vyrozuměni. Po dokončení
výstavby domovních a kanalizačních přípojek

Vážení spoluobčané,
nastává čas adventní a s ním se nezadržitelně
blíží vydání vánočního čísla Novin Krakovan
Božce. V tomto vánočním vydání Vás chci
stejně jako v předchozích číslech našich novin
informovat o výstavbě vodovodu a kanalizace
v obci. Informace v tomto vydání bezprostředně navazují na údaje, které jste obdrželi
v posvícenském čísle Novin Krakovan a Božce.
S radostí mohu konstatovat, že se jedná o informace většinou pozitivní. Konečně posuďte
sami.
Ve čtvrtek 9. listopadu zkolaudoval Odbor
výstavby Městského úřadu v Týnci n. Labem
automatickou čerpací tlakovou stanici na pozemku naproti vjezdu do zemědělského
družstva. Ve
středu
15. listopadu
zkolaudoval Odbor
životního
prostředí Městského úřadu v Kolíně
uliční vodovodní řady
v celých
Krakovanech. Obě výše uvedená
kolaudační rozhodnutí nabyla právní
moci ještě v měsíci listopadu. Jinými
slovy řečeno.
Výstavba vodovodu v celkové hodnotě
17 922 000,- Kč je dokončena. V současné době
probíhá výstavba domovních
vodovodních
přípojek ke školskému areálu, bytovým domům
č.p. 218, č.p. 219, č.p. 231 a č.p. 232,
k hostincům u Rohlíků a Rohlíčků a k čistírně
odpadních vod. Pokud nám to umožní počasí
chceme ještě v letošním roce zahájit výstavbu
domovních vodovodních přípojek v „zlodějské
ulici“ a v ulici k bývalé řepné skládce, protože
v těchto ulicích je situace v zásobování obyvatel vodou nejtíživější. Ostatní domovní přípojky
se budou realizovat v roce 2007. Vzhledem
k tomu, že obec musela zahájit výstavbu vodovodu z důvodu přidělení státní dotace až na
konci června s tříměsíčním zpožděním, je provedený objem prací v letošním roce maximem možného.
Od
výstavby vodovodu přejdu nyní
k výstavbě kanalizace v dolní části obce. Výstavba kanalizace v dolní části obce probíhá
současně s výstavbou vodovodu.
K 24. listopadu byla hotová výstavba kanalizace v dolní části obce v úseku od hostince
u Rohlíčků k domu Václava Tichého. Do konce
listopadu bude provedena oprava
silnice
v úseku od hostince u Rohlíčků k domu pana
Tlučhoře spočívající ve vybudování kompletní
Noviny Krakovan a Božce
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se pochopitelně počítá i s obnovou komunikací
v obci. V současné době probíhá jejich provizorní oprava před nastávající zimou.
Závěrem svého článku uvedu ještě jednu
informaci. V listopadu byl uveden v Krakovanech
i Božci do zkušebního provozu bezdrátový
rozhlas vybudovaný v rámci Svazku obcí Týnecko. Akce byla dotována z prostředků EU a
MMR.
Tato poslední informace jenom podtrhuje
vybudování infrastruktury v oblasti životního

prostředí, která by nám už v nejbližších letech
měla umožnit všestranný rozvoj obce.

Zprávy zastupitelstva obce

3) Obec požádala o dotaci z EU na rekonstrukci
školní jídelny a MŠ. Oprava by spočívala
v zateplení MŠ a spojovací chodby se školou. Dále by byla provedena střešní nástavba nad MŠ pro
potřeby školy, výměna oken ve školce, výměna
sociálních zařízení a zavedení plynového topení.

Přejděme však od rozvoje obce k nastávajícím
vánočním svátkům.
Všem Vám přeji jejich příjemné prožití
v klidu a pohodě domova a mnoho zdraví a
štěstí do nového roku 2007. 

Josef Polák
starosta obce

1) V rámci svazku obcí Týnecko byla v letošním
roce provedena v jednotlivých obcích výstavba
nového bezdrátového rozhlasu. Tento rozhlas je
napojený na jednotný záchranný systém. To znamená, že v případě jakéhokoli ohrožení, nebo
nebezpečí se mohou na náš rozhlas napojit kolínští hasiči, záchranáři, policie a starosta obce mobilem. Zařízení vydrží 72 hodin bez elektřiny, baterie se nabíjejí z pouličních luceren. Déle byla provedena internetizace dotovaná z EU a
z ministerstva pro místní rozvoj. V naší obci se
jedná o nové vybavení počítačovou technikou
v ZŠ, v obecní knihovně a na obecním úřadě.

4) V prosinci letošního roku bude schválena změna územního plánu č. 2/06, v rámci které bude
zařazeno dalších 6 pozemků určených pro bytovou výstavbu. Jedná se o pozemky od domu pana
Vlastníka, až po silnici Krakovany – Týnec nad
Labem. Další lokality jsou podél silnice na Uhlířskou Lhotu.
5) Obecní zastupitelstvo v současné době zadalo
zpracování projektové dokumentace vodovodu
pro Božec, v květnu příštího roku bude stavební
povolení a pak jen zbývá to nejdůležitější, žádost
o dotaci. Dle tohoto scénáře se bude vyvíjet výstavba vodovodu v Božci.
6) ZO v souladu s doporučením výboru životního
prostředí projednalo a schválilo žádost obce o
pokácení dvou stromů – lip na parcele č. 308/1
v k.ú. Božec, z důvodu jejich úplného proschnutí.
Na pozemku bude v roce 2007 provedena náhradní výsadba lip.

2) Během výstavby plynu, kanalizace, a vodovodu
došlo ke značnému poškození místních i krajských komunikací v naší obci. Z tohoto důvodu
podá obec žádost na středočeský kraj o prostředky ve výši 5 100 000,- Kč na opravu krajských
komunikací a o dotaci 11 900 000,- Kč na opravu
místních komunikací. Rozsah oprav se bude přímo odvíjet od získání těchto dotací. Tyto opravy
se budou provádět až po vybudování všech domovních přípojek.

Noviny Krakovan a Božce

7) ZO projednalo třídění a svoz odpadu v příštím
roce. Letos opět dochází k navýšení poplatků za
ukládání odpadu firmě SOP Přelouč. Zda se toto
navýšení odrazí v poplatcích pro jednotlivé občany, bude zastupitelstvo projednávat na konci letošního roku. Co se týká kontejnerů v obci, vedle
stávajících přibude kontejner na papír. Do kontejnerů na plasty bude možné dávat i obaly tetra -
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pack, což jsou obaly od krabicového mléka, vína,
džusu apod.

Zastupitelstvo obce přeje občanům co nejklidnější
prožití svátků vánočních a v příštím roce zdraví,
štěstí a trpělivost při budování v naší obci. 

Dagmar Tlučhořová
POZVÁNKA
Kdo má zájem udělat něco pro své zdraví přijďte si protáhnout tělo do tělocvičny každou neděli od
17.00 hodin. Jezdí cvičitelky z Chvaletic a cvičí se aerobic spojený s kalenetikou. 

Ludmila Kašíková
Mikulášská nadílka
Tak jako každý rok, tak i letos k nám zavítal Mikuláš. Nezapomněl se samozřejmě stavit v Krakovanech
v místním pohostinství U Rohlíčků. Tentokrát s sebou přivezl všem dětem známé divadélko Koloběžka
s Čertovskou pohádkou. Čertice byla velmi veselá a na závěr pomohla Mikulášovi rozdávat dárky.
Všechny děti si je určitě zasloužily.
Děkujeme OÚ Krakovany, OÚ Lipec, OÚ Uhlířská Lhota, ČČK v Krakovanech, SK Krakovany, p. Soně
Nohejlové, p. Martině Nehasilové, p. Leoně Pospíšilové a p. Ivanu Honzákovi za příspěvky na naši nadílku.
Všem přejeme klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce. 

Lenka Slaninková
Velký úspěch naší malé školy
Na finále soutěže Diskíto se vydali naši prvňáci a druháci do Prahy. Soutěžili zde v kreslení, recitaci, zpěvu písní, sestavovali maskota Diskíto, stavěli dům z lega, házeli na panáka a losovali karty. Byli moc stateční a vybojovali 3. místo a finanční částku 50 000,- Kč na školní výlet.
Chtěli bychom poděkovat paní Soně Nohejlové a všem rodičům, kteří nás v této soutěži podporovali. 

J. Holíková, L. Slaninková, K. Vajdíková, V. Jankovská, I. Tichá
Provoz knihovny v Krakovanech
Knihovna je otevřena každé pondělí od 17.00 do 19.00 hodin. Možnost přístupu na internet a velký
výběr knih přivezených z knihoven v Kolíně a Kutné Hoře.
Půjčit si můžete dětskou literaturu, zamilované romány pro ženy, detektivní romány, dobrodružnou
literaturu i různé knihy pro kutily a zájmovou činnost. 

Ludmila Kašíková
Kynologický klub

dlouho vydrželo. Každým rokem jsou u nás pořádány různé akce, zkoušky i závody.
Letošní Mikulášský závod, který se konal
2. 12. 2006 byl již IX. ročníkem. Tento již tradiční
závod přilákal psovody – kamarády z blízka ale i
z dálky. Soutěžilo se ve třech kategoriích, v nichž
se na prvních místech umístili v kategorii:
• ZM – Ivan Lahuta za Krakovany,
• ZVV1 – Stanislav Rohla za KK Děčín,
• ZVV2 – Ivo Koryčánek za KK Čáslav.

Náš kynologický klub vám jistě představovat
nemusíme, příspěvky z dění v klubu se sice nepravidelně, ale přesto objevují v novinách obce.
Naše členská základna se letos opět rozrostla. Největší radost máme ale z dorostu.
Jejich zájem cvičit se svými mazlíčky,
se projevuje už i na
účastech
v závodech,
které pořádáme nejen my,
ale i sousední organizace.
Přejeme si, aby jim to
Noviny Krakovan a Božce
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Závod se nám vydařil, o čemž svědčí i účast
22 soutěžících. Každý ze závodníků obdržel hodnotné ceny, za což vděčíme především našim
štědrým sponzorům, kterým bychom touto cestou
rádi poděkovali.

Využíváme tohoto článku i jako pozvánky pro
vás ostatní, kteří máte zájem se na nás přijít podívat i se svým čtyřnohým přítelem. 

SK Krakovany

Samostatná kapitola je ale naše „A“ mužstvo. Tady je na místě jen a jen tvrdá kritika.
Nemusí se vždy dařit na poli sportovním, ale
přístup některých hráčů je doslova katastrofální. Ale to si vyřešíme
v oddíle.
Ke konci zprávy chci
poděkovat panu Douděrovi za skvělou práci
s těmi
nejmenšími.
Závěrem chci poděkovat
všem
sponzorům
(zvláště pak Václavu Horákovi a manželům
Vojtíškovým) a všem fanouškům krakovanského fotbalu i ostatním občanům za projevenou přízeň našemu klubu. Hlavně hodně zdraví a lepší sportovní výsledky v roce 2007. 

Dostálová

Vážení sportovní přátelé,
dovolte abych Vás ve stručnosti seznámil
s činností oddílu a sportovními výsledky klubu
v polovině sezóny 2006 - 07.
Oddíl díky několika obětavcům stále celkem dobře funguje jak po ekonomické tak i
materiální stránce.
Hůře to ale dopadlo na poli sportovním.
S mládeží a to hlavně se žákovským mužstvem
vedeném
Zdeňkem
Douděrou
st. a
s dorosteneckým mužstvem vládne absolutní
spokojenost (žáci po podzimní části suverénně
vedou tabulku a dorost je ve své skupině
třetí), mužstva dospělých dopadla o poznání
hůře. “B“ tým byl ještě nějak na průměrné
úrovni,
ale
hráči se hlavně
scházeli
k mistrovským zápasům.

Radek Podlešák st.
předseda oddílu

Nový rezidenční projekt v Krakovanech

kteří dojíždějí do Prahy nebo Pardubic, Hradce
Králové a Kutné Hory.
Obec nabízí nově zrekonstruovanou základní
školu, mateřskou školku, sportovní haly a hřiště.
Právě tato zařízení mají velký význam a hodnotu
pro nově vznikající projekt.. Sousední město Týnec nad Labem doplňuje vybavenost Krakovan a
poskytuje další služby včetně základní školy a
také vynikajicí vlakové spojení.
Rádi bychom tímto také poděkovali panu Polákovi, starostovi obce, za jeho podporu a pochopení. Z jeho vstřícného a pozitivního přístupu
je zřejmé, že má zájem o rozvoj obce a je nakloněn projektům, které zvýší kvalitu bydlení.
V současné době nabízíme předprodej a možnost rezervovat si dům ještě před zahájením výstavby. Více informací naleznete na webových
stránkách www.krakovany.cz, kde také naleznete
detailní popis celého projektu. Můžete také navštívit Obecní úřad Krakovany, kde je pro zájemce připraven model našeho projektu. 

Společnost Krakovany Development, s.r.o.,
která byla založena s cílem investovat zejména v
okolí Kolína připravuje výstavbu nové obytné
zóny.
Připravovaný projekt nabízí cenově dostupné
bydlení s důrazem na moderní a pohodlný život
pro Vaši rodinu.
K dispozici budou řadové rodinné domy ve
dvou různých velikostech a pozemky k prodeji o
velikosti mezi 450 – 600 m2. Součástí projektu
budou dvoupodlažní řadové rodinné domy s
vlastní zahradou a pozemky pro individualní výstavbu. Zahájení výstavby je naplánováno na jaro
2007.
Proč Krakovany? Z důkladného průzkumu
lokality vyplynulo o pozici Krakovan hned několik kladných charakteristik.
Hlavními klady jsou: Všeobecně dostupná
poloha obce a výtečná občanská vybavenost. Krakovany jsou snadno přístupné pro lidi, kteří pracují v Kolíně nebo okolních obcích, ale i pro ty,

Noviny Krakovan a Božce
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„Kam se ptáčku, kam schováš …?“

borné a jeho význam a dopad bývají často předmětem protichůdných polemik.
V prvé řadě je nutno si ujasnit význam krmení
ptactva a všech divokých živočichů vůbec. Jako
všechno i tato činnost má své pozitivní i negativní
důsledky. Hladovění v určitých obdobích vždy
patřilo k selekčním mechanismům, které třídily
kvalitu populací a vyřazovaly neúprosně všechny
slabé. Krmení umožňuje přežít i jedincům, kteří
by jinak neobstáli. Odpůrci krmení ptactva zastávají jednostranně deformovaný názor, že dokrmování je vlastně škodlivé. Nutno upozornit i na
druhý extrém, kdy se lidé domnívají, že bez přikrmování by ptáci nepřiměřeně strádali nebo dokonce hynuli hladem. To se může stát pouze
v případě, kdy soustavným krmením dojde
k utlumení přirozeného vyhledávání potravy. Populace ptáků žily dlouho aniž by je někdo krmil a
domnívat se, že by bez našeho krmení vyhynuli, je
naprosto neopodstatněné.
Pokud tedy přikrmovat, pak vhodnou potravou jsou zejména ovesné vločky, obiloviny(krupice), za mrazu tuhý tuk, pro zrnožravé
ptactvo zadina (odpad vznikající při úpravě obilí,
kterou lze získat od zemědělců většinou zdarma),
tukové směsi, které získáme vyškvařením loje a
následným smícháním s olejnatými semeny (slunečnice), strouhankou, kterou plníme za tepla do
k zavěšení vhodných nádob. Zavěšovat lze,
zejména pro sýkory kousky
syrového loje či sádla.
Tímto
způsobem
lze
přilepšit obyvatelům lesa a
zahrad, odměnou nám bude
pozorování datlovitých ptáků,
skřivanovitých, strnadů, sýkor,
brhlíků, šoupálků, střízlíků,
drozdovitých, pěnkavovitých a
dalších drobných sousedů,
kteří nám v sezóně pomohou s bojem proti škodlivému hmyzu a s úklidem.
Nejsme totiž ani majiteli Matky Země, ani jejími jedinými dětmi.
Šťastné a veselé Vánoce! 

Ani jsme se nenadáli a opět k nám zavítala zima. V tomto období mají lidé starosti se zajištěním tepla domova a snad každý touží prožít příjemné vánoční svátky v klidu, míru a hojnosti.
Příroda sice spí, ale
nezapomeňme na naše
sousedy v lese, na
polích a zahradách
– zvěř lesní i polní
a veškeré po celý rok
tak milé a užitečné ptactvo.
S příchodem zimy bývá v přírodě stále méně
potravy, za oběť hladovým žaludkům tak může
padnout i to, co jsme zasadili my.
Největší škody na stromech a keřích v zimě
nezpůsobí mráz, ale právě zvěř, jako je hraboš
polní, myš domácí, králík divoký a zajíc polní. V
některých zahradách škodí i vysoká zvěř – srnci,
jeleni, daňci.
Drobná zvěř dokáže napáchat neuvěřitelné
škody, důvodem není jen nedostatek potravy, ale
také přemnožení zvířat. Zatímco myši a hraboši
škodí zejména na kořenech a kořenovém krčku,
zajíci dokáží menší stromek sežrat takřka celý.
Poškození zejména na mladých výsadbách bývají
tak rozsáhlá, že nezbývá nic jiného než stromky
nahradit jinými.
Prvořadou podmínkou boje proti ohryzu je
dostatečně vysoký plot se započtením
výšky vrstvy sněhové pokrývky.
Nejpoužívanějším způsobem ochrany
je obalení kmínku pásem z plastu,
který lze zakoupit v prodejnách pro
zahrádkáře. Vhodné je potírání
kmínku vápenným mlékem i pro
dezinfekci proti chorobám, pokud do
vápna přidáme dobytčí krev, bude
zvířata odpuzovat ještě více.
Důležitým a potřebným úkolem nejen pro zahrádkáře je také krmení ptactva. Je jedním ze způsobů, jak napomoci výskytu a přežití stálých druhů nebo u nás zimujících populací těch druhů,
které hnízdí severněji. Často bývá živelné a neod-

Ludmila Vrabcová

Zajímavé druhy motýlů okolí Krakovan –
bělopásek topolový – Limenitis populi
(Linnaeus, 1758)

10 cm, délka předního křídla je asi 4,5 cm. Svrchní
strana křídel je sametově černá s bílou kresbou s
modrými a červenými liniemi, spodní strana křídel
je velmi pestrá oranžově hnědá s bílou a modrošedou kresbou. Jde o typického obyvatele okolí
vodních ploch a toků, ať již nížin či podhůří. Zdá

Náš pravděpodobně největší denní motýl přísluší do čeledi babočkovitých (Nymphalidae).
V rozpětí křídel dosahují jeho samičky téměř
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se, že preferuje především lesnatá údolí podél
vodotečí, rozhodující pro jeho přítomnost je výskyt živných rostlin topolu osiky (Populus tremula)
či topolu černého (Populus nigra).
V Polabí a nejbližším okolí je znám z více
míst, například z Žehuňské obory, Dlouhopolska,
Hradčan, Holičky u Městce Králového, Oseka nad
Labem, Dymokur, Komárovského údolí, Rožďalovic, Hasiny, Poděbrad, Lysé
nad Labem, Poříčan (srov.
Lekeš 1990, Šachlová et Šachl
1969). Z nejbližšího okolí
Krakovan mám dokladové
exempláře z Libického luhu u
Velkého Oseka, 9. 6. 1996,
1 ex. a z Dománovického lesa,
8. 6. 1997, 2 ex., vše Vl.
Vrabec lgt., coll. a det. Podle
sdělení kolegů je možno motýly poměrně často
pozorovat i ve zbytcích luhů v okolí Starého Kolína.
Motýl má jednu generaci do roka, s dospělci
se setkáme nejspíše v červnu. Pozorovat je lze za
slunečných dnů v dopoledních hodinách do cca
11.00, kdy motýli sají vlhkost na kalužích či zapáchajících látkách (např. mršiny či výkaly),
v pozdějším čase poletují vysoko v korunách stromů a k zemi již sestupují zřídka, častěji k večeru
(srov. Vrabec et Fric 2002). Patří mezi plaché

motýly a výborné letce, takže jejich ulovení je obtížné, na druhou stranu dobré letové schopnosti
zajišťují motýlům velkou schopnost šíření, takže
ačkoliv jsou vedeni jako zvláště chráněný druh
v příloze vyhlášky č. 395/1992 Sb., skutečné vyhubení jim nejspíš nehrozí, pokud alespoň někde
v krajině najdou místo k rozmnožování.
Vajíčka kladou samičky jednotlivě, většinou na
špičky listů. Housenky žijí na mladých
stromech, obvykle na okraji lesa nebo
v liniových porostech podél toků. Na
střední žilce listu si upředou polštářek a
v žíru postupují od špičky listu směrem
k řapíku. Na podzim si housenky list
spředou (tzv. hibernakulum) a takto
přezimují. Na jaře dokončí žír a kuklí se.
Kukla bývá zavěšena na líci listu a toto
stadium trvá asi 3 – 4 týdny, poté se
většinou v dopoledních hodinách motýli líhnou a
celý cyklus se v následujících letech opakuje. 
Literatura
Lekeš V. 1990: Denní motýli (Rhopalocera) ve středním Polabí v minulosti
a v současnosti. Polabská příroda, 3: 14-55.; Šachlová R. & Šachl J. 1969:
Příspěvek k poznání denních motýlů Poděbradska. Acta Musei reginaehradecensis S. A.: Scientiae Naturales, 10: 63-76.; Vrabec V. & Fric Z. 2002: Bělopásek topolový Limenitis populi (Linnaeus, 1758). p. 363-364. In: Beneš J.,
Konvička M., Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V.,
Weidenhoffer Z. (eds.) 2002: Denní motýli České republiky: rozšíření a ochrana I.,
II. SOM, Praha. 895 pp.

Vladimír Vrabec

Vánoční tradice - Příběh „stolního“ stromu
Zvyk zdobit na Vánoce malé jehličnaté
stromky pochází z Německa 16. století a později
se rozšířil do Rakouska a Francie. V Anglii to rozjel muž královny Viktorie princ Albert, který se na
Vánoce roku 1840 nechal i s rodinou zvěčnit kolem vánočního stromku. Díky této ilustraci vznikla tradice, která se nejen v Anglii udržuje dodnes.
Z té doby také pochází název stolní strom, protože stromečky byly menší a stavěly se na nábytek.

Na českých statcích a v chalupách se stromečky zavěšovaly od stropu za špičku a zdobily se
převážně tím, co dům dal. V bohatších rodinách
už ale stromek fungoval jako výkladní skříň vkusu
a bohatství té které domácnosti.
Na četné žádosti místních maminek, které
chtějí své děti potěšit voňavými perníčky, uvádíme
recept na jejich nejtradičnější českou podobu:

Medové perníčky:
65 dkg hladké mouky special 00
25 dkg moučkového cukru
5 dkg tuku (máslo, Hera, Dukát)
10 dkg medu
4 vejce
1 kávová lžička jedlé sody
1 kávová lžička skořice
po špetkách - tlučený anýz, hřebíček a nové koření
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Příprava těsta:
V míse promícháme prosetý moučkový cukr s
vejci, kořením, rozpuštěným tukem a medem. Do
směsi prosejeme 15 dkg mouky se sodou a dobře
promícháme. Nakonec zapracujeme 50 dkg mouky. Vzniklé tuhé těsto přeložíme do mikrovlnného
sáčku a uložíme v chladu. Po 2-3 dnech pečeme
perníky. Těsto může v chladu zůstat i déle (10-14
dní) a nekazí se.

Zdobení perníčků bílkovou polevou:
V míse utřeme vařečkou 1 vaječný bílek s prosetým moučkovým cukrem (na jeden bílek 15 až
20 dkg cukru) a citrónovou šťávou. Polevu vložíme do mikrotenového sáčku, ustřihneme malinký růžek a zdobíme. důležité je vyzkoušet správnou hustotu polevy.
Hustou polevou se dobře kreslí,ale brzy odpadává, řídká poleva se roztéká. Při malování se
špička sáčku nedotýká perníku, ale poleva plyne z
malé vzdálenosti nad povrchem.Při zdobení perníčků platí zásada, že méně je více a v jednoduchosti je krása.
Poleva by neměla zakrýt celý povrch, ale jen
zvýraznit zlatohnědou barvu perníku. Základní
barvou zdobení je bílá.
Tento předpis je přímo od mistryně lidové
umělecké výroby, roztomile bělovlasé babičky
paní Jindry Dvořákové. Děkuji jí za něj i za ten
den kdy jsem ji cestou vlakem potkala, pořad nevím, zda není kouzelná? 

Pečení perníčků:
Plechy vymažeme jedlým olejem, posypeme
hladkou moukou. Těsto rozválíme na 2-3 mm
silnou placku. Vykrajujeme různé tvary a klademe
na plech dále od sebe, aby se neslepily. Před pečením pomažeme perníčky slabou vrstvou vaječného žloutku, rozšlehaného s trochou vody.
Pečeme v troubě předehřáté asi na 160°C přibližně 4-8 minut až povrch perníku získá zlatohnědou barvu. Po upečeni ihned přeložíme na vál
nebo jinou rovnou desku. Správně upečené perníčky jsou lehké, kypré a na spodní straně světlé.

Radka Folprachtová

Ochutnávka dobrot
Stalo se již tradicí, že červený kříž pořádá ochutnávku domácích slaných a sladkých dobrot. Nejinak tomu bylo i letos 25. 11. Každá žena přinesla nějakou dobrotu a společně si předaly různé
zkušenosti a dobře se pobavily.
Jediné věci je škoda a to, že starší ženy již chodit nechtějí a za mladší generaci žen se jich také
moc neúčastní, ale i přesto budou naše tradiční ochutnávky pokračovat.
Dovolte mi touto cestou popřát za český červený kříž všem spoluobčanům hodně zdraví a spokojenosti do roku 2007. 

Ludmila Kašíková

Redakční radu Krakovanských novin opouští ze zdravotních důvodů jeden z jejich zakládajících členů, pan Josef Rambousek z Božce. Jménem obce a redakční rady děkujeme panu Rambouskovi za
jeho dlouholetou práci v novinách a přejeme mu hodně zdraví. 

Dagmar Tlučhořová

Pokojné a radostiplné prožití vánočních svátků
a úspěšný a požehnaný nový rok 2007
přeje všem čtenářům Novin Krakovan a Božce
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