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SLOVO
STAROSTY

Starosta obce Josef Polák

Foto: Josef Formánek

Vážení spoluobèané,
zima se letos stále nechce vzdát své
vlády. Bez ohledu na tuto skuteènost se
velikonoèní svátky nezadržitelnìblíží
a s nimi pøichází i vydání
Novin

Krakovan a Božce tentokrát v „novém
provedení.“ Tisk a grafickou úpravu
našich novin jsme svìøili panu
Koriákovi, který spolupracuje s panem
Josefem Formánkem. Pro upøesnìní
uvádím, že pan Koriák bydlí v bývalém
domu Josefa Koláèného naproti poštì a
pan Josef Formánek v novostavbì nad
d o m e m p a n í P o d l e š á k o v é . Ve
velikonoèním vydání Novin Krakovan a
Božce vás chci hlavnì seznámit
s výstavbou vodovodu a kanalizace
v Božci.
Výstavba vodovodu vèetnì domovních
pøípojek se bude realizovat v celém
Božci. Výstavba kanalizace se bude
z ekonomických dùvodù provádìt pouze
v prùtahu obcí. Konkrétnì v úseku od
domu pana Pohoøalého k pomníku
padlých v Božci. Vedle shora uvedené
výstavby vodovodu a kanalizace v Božci
probìhne i výstavba kanalizace v ulici
„za školu.“ Jedná se o úsek od bývalého
domu paní Boèkové k bývalému
kinu.Výstavbu bude provádìt spoleènost
BOHEMIA a.s. Zásmuky, která zvítìzila
ve výbìrovém øízení. Nìkolikrát
odloženou akci bude možné v letošním
roce realizovat pouze díky navýšení
dotace od Ministerstva zemìdìlství o 2,5
mil. korun. Práce budou zahájeny
v dubnu a celá akce má být dokonèena do
konce øíjna letošního roku. Vedle
navýšení dotace rozhodlo o realizaci
akce vyøešení problémù se získáním
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finanèních prostøedkù na vykrytí
finanèní spoluúèasti obce. ZO po velmi
dlouhých a nìkdy i hodnì emotivních
jednáních rozhodlo vykrýt finanèní
spoluúèast obce prodejem cca 10 ha
zemìdìlských pozemkù a prodejem
nízkobonitních pozemkù v lokalitì
„Èižovka.“ Dùvodem tohoto nelehkého
rozhodnutí byla hlavnì snaha pøedejít
krizové situaci, která nastala
v Krakovanech pøed nìkolika lety po
ztrátì vody v domovních studních ve
znaèné èásti obce. Dalším dùležitým
faktorem, který rozhodl o realizaci akce
v letošním roce, byla naprosto
nevyhovující kvalita vody v domovních
studních v Božci. Jak jsem už výše
uvedl, výstavba vodovodu i kanalizace
bude realizována vèetnì domovních
pøípojek. Vodovodní pøípojky budou
dovedeny cca 1m za hranici vlastníkù
jednotlivých nemovitostí a budou
zakonèeny vodovodní šachtou. Vše výše
uvedené bude hradit obec. Vodovodní
pøípojku od vodovodní šachty do domu
si bude hradit vlastník nemovitosti na
vlastní náklady. Rovnìž domovní
kanalizaèní pøípojky budou dovedeny až
na hranici vlastníkù jednotlivých
nemovitostí. Od hranice pozemku si
musí výstavbu kanalizaèní pøípojky
uhradit vlastník nemovitosti. Pøed
zahájením prací projedná umístìní
domovních pøípojek s vlastníky
jednotlivých nemovitostí zástupce obce,
dodavatele a stavební dozor. Nezbývá
než doufat v pøíznivé poèasí a obrnit se
trpìlivostí. Výstavba vodovodu a
kanalizace v horní èásti obce je nejvìtší
investièní akcí v Božci od konce druhé
svìtové války a pro obèany Božce
rozhodnì tou nejdùležitìjší. Závìrem se
chci obèanùm Božce omluvit za potíže
spojené s výše uvedenou stavbou.
Vedle realizace akce v Božci se
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v souèasné dobì pøipravuje i výstavba
chodníku a domovních vjezdù v horní
èásti Krakovan. Rovnìž se pøipravuje
oprava místních komunikací
v Krakovanech. Technické a finanèní
parametry tìchto akcí jsou v souèasné
dobì ve fázi intenzivních jednání.
Z tìchto dùvodù zatím nemohu
podrobnìjší informace uvádìt.
Vážení spoluobèané, dovolte mi, abych
Vám popøál pøíjemné prožití
velikonoèních svátkù, mnoho zdraví a
jarního sluníèka.
starosta obce Josef Polák

EVIDENCE OBYVATEL

Martina Doudìrová

Foto: Josef Formánek

Po delší odmlce se vám hlásíme
s informacemi z evidence obyvatel
našich obcí Krakovan a Božce.
Rok 2012 jsme zaèínali s 776 obyvateli
Krakovan i Božce.

Za uplynulý rok nás ubylo a z dùvodu
stìhování èi z dùvodu smrti celkem
29 osob.Ta lepší varianta pøestìhování
se do jiných domovù se týká 20 lidí.
Ta smutnìjší, ta se týká celkem
9 spoluobèanù, kterým patøí naše
vzpomínka. Bohužel také pøišla
smutná zpráva o smrti paní Marie
Vìøíšové z Božce, která poslední dva
roky svého života žila u rodiny svého
bratra v Polních Chrèicích. Paní
Vìøíšová zemøela v prosinci 2012.
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PATØÍ JIM NAŠE VZPOMÍNKA
Jiøí Matièka

Josef Vokál

Krakovany 38

Krakovany 117

Václav Semenec

Josef Vìøí

Krakovany 32

Krakovany 92

JARNÍ LADÌNÍ

Milan Kudrys
Krakovany 252

Drahoslava Poláková
Krakovany 106

Foto: Josef Formánek

Josef Rambousek
Božec 3

Josef Ouzký
Krakovany 135

Zdenìk Neruda
Krakovany57

Celkem do naší obce v roce 2012 pøibylo
36 spoluobèanù. Jako v prvním pøípadì
máme dva zpùsoby a ten první je
pøistìhování, které se týká 33
spoluobèanù. Ta radostná stránka života,
narození, tak ta se týkala v loòském roce
pouze 4 osùbek a to :
Pavlíka Tenušáka
Krakovany 8 ( vnuk Maškarincù)

Kristýnky a Karolínky Hurtovych
( máme další dvojèátka a to na
dolejšku po Oberreiterových )
Krakovany 31

Patrièky Hromjakové
Krakovany 46

Tìm narozeným pøejeme spoustu zdraví ,
štìstí a lásky rodiny, ale i tìm
pøistìhovaným pøejeme spokojený život
v naší obci . Celkem rok 2012 konèí
evidence obyvatel obce Krakovany a
Božec s èíslem 783.
Martina Doudìrová

Sobota veèer, celý den mrholí, zataženo,
domyla jsem okna a v televizi stále
dokola inaugurace prezidenta Zemana ,
stále dokola ze všech stran. Znám i hezèí
soboty, to když svítí sluníèko, èlovìk
mùže být venku a televizi nemusí ani
pouštìt. No ale doèkáme se.
Zimu máme zdárnì za sebou, Vánoce,
Silvestra a ples jsme pøežili a za 20 dní tu
máme církevní svátky Velikonoce. Letos
vyšly na brzké datum a tak se máme co
ohánìt. Jarní úklid jsme museli
zvládnout o nìco døíve.
Koèièky na vysvìcení právì moc
nakvetlé asi nebudou. A tak na
Velikonoce musíme tomu jaru trochu
pomoci zakoupením pøedpìstovaných
violek, narcisù, hyacint, tulipánkù èi
pomnìnek. Dvì èi tøi kytièky za dvacku
udìlají tolik parády a hlavnì radosti.
Jednoduché aranžmá zvládne každý.
Modrou macešku k tomu pomnìnku,
šoupnout do modrého košíèku èi
truhlíku. Nebo jen kvìtináèek ovázat
lýkem a je vystaráno. A naladit sebe na
svátky jara a vùbec na jaro?
Trochou sportu si vytvoøíme endorfin,
který nám nasadí rùžové brýle, díky
nìmu jsme i odolnìjší bolesti. A tak
trocha námahy, zapocení nám za ten
pocit bude stát. Acetylcholin – za tímto
hrozným slovem se skrývá látka, která
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nám tøíbí a bystøí mozek. Pokud nám
tento hormon chybí , zaène nás zlobit
pamì. Aby jsme pamì podpoøili,
potøebujeme cholin, ten získáme
z lecitinu, který je ve vejcích , játrech,
droždí a v obilných klíècích a nebo
v pilulkách v lékárnì. Dobrá nálada?
Tu nám dodá serotonin. Vytvoøí se nejen
v mozku, ale i nervových systémech ve
støevech. Hladinu serotoninu zvýšíme
pobytem na èerstvém vzduchu
na
sluníèku a zdravou stravou. Šastný
hormon najdeme v banánech, papáje
ale i v oøíšcích kešu a arašídech, ale
i rybì a tvarohu. No vidíte, slupnìte
banán èi tvaroh a není dùvod se mraèit
na svìt. A co krása? Na tu je estrogen,
ženský hormon. Øíká se, že jsme krásné

Foto: Josef Formánek

po sexu. Je to prý proto, že je po nìm tìlo
zaplavené estrogenem. Tento hormon
nás chrání pøed infarktem, øídnutím kostí
a udržuje naši ple pevnou a plnou
kolagenu. Extra porci obsahují sojové
výrobky a lenìná semínka.
Vidíte, máme naše nálady a pocity zcela
ve svých rukách. Jen na to obèas
zapomínáme. Nakoupíme oøechy, nové
kecky na ten sport, lecitin v lékárnì,
banány, papáju, trochu sexu, sluníèko se
nám také jistì ukáže a Velikonoce a celé
jaro zvládneme šastní, veselí, chytøí,
milí a krásní. Tak pøeji všem krásné jarní
dny, plné pohody, štìstí a rùžového
pohledu na svìt.

SPORTOVNÍ
PLESÁNÍ

Foto: Josef Formánek

Sice je to již pøes mìsíc, kdy se 23.2.2013
konal ples sportovcù. Jménem všech,
kteøí se okolo tohoto dìní motali, bych
chtìla podìkovat všem, kteøí pøispìli, a
už zakoupením losù èi svou úèastí pøímo
na plese. Dík patøí i všem, kdo nám
pøispìli do bohaté tomboly a to do
tomboly, která je roznášena po vsi pøi
tradièním zvaní èi do hlavní tomboly.
V malé tombole tentokrát bylo 189 cen.
Tombola byla až na dvì tekutá mýdla
a pytlík cibule vybrána. Což je dobøe,
protože vìtšina z Vás , kdo si koupil los,
tak snad vyhrál alespoò nìjakou
malièkost. V hlavní tombole bylo 30 cen
a myslím, že jedna lepší jak druhá.

Martina Doudìrová
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Ples se vydaøil, nikdo se nepopral,
tanèilo se dlouho a ta nedìle, ta se prostì
musí pøežít! Ještì jednou díky, jak za
finanèní pøíspìvek koupí losù, úèastí na
plese, ale i díky všem štìdrým
sponzorùm. Nebudu je zde jmenovat,
nerada bych na nìkoho zapomnìla, a to
bych nechtìla.
Získané finance budou zcela použity na
chod klubu našich kopálistù, a tìch
starších, kterým budeme držet palce
v cestì za postupem, tak tìm mladším,
kterým se budeme snažit ukázat
cestu ke sportu a kolektivnímu soužití.
Tak za rok nashle a díky.
Martina Doudìrová

VELIKONOÈNÍ
TÝDEN

Velký pátek
Byl ukøižován Ježíš.
Mìl by se držet pøísný pùst, nemá se prát
prádlo.Øíká se, že se otvírá zemì
s poklady.
Bílá sobota
Tento den se vracejí zvony z Øíma.
Mají se péct mazance a beránky, plést
pomlázky a zdobit vajíèka.
Boží hod velikonoèní
Ježíš vstal z mrtvých – den, kdy dochází
k lámání chleba.
Pole a zahrada by mìly dostat kus
posvìceného jídla, aby byla úroda,
zdraví, ovoce a zelenina. Øíká se, že máte
mít na sobì nìco nového, aby vás
nepokakal beránek.

Škaredá støeda
Škaredá støeda je dnem, kdy Jidáš
žaloval na Krista.
Má se pøedevším uklízet a vymetat saze
z komínù, protože dùsledný úklid vyhání
zlé duchy z domu.

Velikonoèní pondìlí
Chlapci chodí s pomlázkou za dìvèaty,
koledují, šlehají je a dostávají za to
vajíèka a stužky.

Zelený ètvrtek
Umlknou zvony, které podle bible
odlétají do Øíma.
Mìla by se jíst jen zelená strava,špenát,
zelí, kopøivy. Peèou se jidáše.
WWW.OBEC-KRAKOVANY.CZ
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Tluèhoøová Dagmar
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dobrovolných hasièù v nastávajícím
období kdy je k nám sluníèko naklonìno
pøíjemnìji a bìhem dne se dá stihnout
více vìcí než za vlády paní Zimy.
Zaèínáme samozøejmì tradièním
„pálením èarodìjnic“ v již obvyklém
rozsahu nabídky pochutin, dobrého
moku a zábavy rejdìním po parketu
zhusta podporovaného umným
muzikusem ba co dím, celou kapelou
dokonce. Pøipraveno bude též pobavení
drobotiny lidské za úèelem potrhání
nebo alespoò umazání odìní dìtí k jistì
nemalé radosti a spokojenosti rodièù.
Dále se v pozdìjším období mìsíce
kvìtna budeme potýkati s poøádáním
hasièského klání na území
kynologického klubu za úèasti družin
Polabské ligy, na které Vás všechny
srdeènì pøivítati ráèíme Též bakchanálie
pojídací a pitné dají se pøedpokládat na
klání témž. Na dìtský den jsme též
pøipraveni spáchat vylomeniny všeliké
pro podporu a slávu maminek
Krakovanských a radostné hemžení
ratolestí jakožto budoucnosti lidského
druhu našeho.

SDH KRAKOVANY
ÈINNOSTI A AKTIVITY
SDH Krakovany

Foto: Miroslav Koriák

Vážení spoluobèané, pøátelé, sousedé,
Rád bych využil pøíležitosti obeznámit
Vás prostøednictvím místníhoobèasníku
s èinností a aktivitami Sboru
6

Dále to budou další akce, u kterých již
zvyklostí jest je oèekávat, a další nové,
kteréžto byly upeèeny na slavném
zasedání Krakovanského zastoupení
všech zájmových družin v hospodì
u Rohlíèkù a z nìhož mnohé vyplynulo
ráèiti bylo. Za sbor dobrovolných hasièù
pøeji radost z oèekávání pøicházejícího
a pøislíbeného rejdìní a veselí všelikého.
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SK KRAKOVANY
FOTBAL SE HRAJE PRO

žákù. Tréninky se konají každé úterý od
16.30 a v nedìli od 10.00. Kluci, holky
od vìku 5 – ti let jsou srdeènì vítáni.

RADOST

L. Kubíèek

Vážení ètenáøi,
sledovat fotbalová utkání bìhem
zimního období lze pouze v nejvyšších
zahranièních soutìžích nikoliv v našich
místních podmínkách. Proto Vás
tentokrát nebudu zahrnovat výsledky
jednotlivých týmù.
Po skonèení podzimní sezony mají
vìtšinou všechny týmy pauzu a zaèínají
se pøipravovat na jaro až po novém roce.
Jako tradiènì už tomu bývá v místních
podmínkách, kdy nejvíce je k tomu
využívána místní sportovní hala. Dále je
také nutno v zimì zapracovat na
kondièní pøípravì, a tak chodí spíše jen
hráèi A- týmu bìhat, aby byli dostateènì
pøipraveni na jarní boje.
A – týmu zaèíná nová sezona už
23.3.(èlánek vzniká 8.3.), kdy
v dùležitém utkání zajíždí na Volárnu.
První domácí utkání bude následující
týden v sobotu 30.3. od 15:00, kdy
budeme hostit tým Velim „B“. Ostatním
týmùm zaèíná jaro až o týden pozdìji
opìt venkovními zápasy.
Pro zájemce o rozpisy jednotlivých týmù
už tradiènì budou ve vývìskách
umístìných po vesnici a dále je mùžete
získat pøi návštìvì nìkterého z utkání.
Pøijïte podpoøit své dìti, sourozence,
kamarády, nebo i jen souseda. Vždy
fotbal se hraje pøedevším pro radost a pro
diváky.
Pokud máte doma sportuchtivé dítko,
které by rádo zkusilo kolektivní hru,
osvojilo by si sportovní základy, ale
i povinnost docházky a zodpovìdnost
vùèi kolektivu, mùžete navštívit kdykoli
trénink našich nejmenších kopálistù-

NOHEJBALOVÝ
KLUB KRAKOVANY
Vážení sportovní pøíznivci, tímto bych
chtìl obeznámit obec sportovní i
pøíznivce, že i letos nohejbalový klub
Krakovany/ Radovesnice II pokraèuje
v novém roèníku okresní soutìže mužù
v nohejbale.
Naše liga zaèíná v druhé pùli dubna
(pøesný rozpis není v dobì psaní

Nohejbalový klub Krakovany

pøíspìvku znám) a zápasy na domácí
pùdì budou sehrávány na høišti v areálu
kynologického klubu v nedìlích od
14:00 hod.
Konkrétní rozpis zápasù bude vyvìšen
na vývìsce SK Krakovany, kteréhož SK
je nohejbalový
klub souèástí.
Všechny pøíznivce srdeènì zvou èlenové
nohejbalového klubu.
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PLÁN KULTÙRNÍCH AKCÍ V ROCE 2013

OBEC KRAKOVANY

Leden: Hasièský ples Únor: 23.2. Dìtský karneval, Sportovní ples
Bøezen: 20.3. Setkání seniorù, 30.3. Jarní ples ÈÈK Duben: 30.4. Èarodìjnice Faust band Kvìten: 25.5. Pouová zábava - Tetovanka Èerven: 8.6. Dìtský den,
29.6. Vítání prázdnin - SOS banda Èervenec: 13.7. Kyvadlo, 20.7. Krakfest,
27.7. Odpoledne s dechovkou Srpen: 24.8. rozlouèení s prázdninami,
31.8. Výlet zahrádkáøi Záøí: 21.9.-22.9. Výstava 9.roèník ,,Hoby a zahrada“,
37.Výstava drobného zvíøectva Øíjen: 12.10. Koòské závody (u pana Moravce),
Drakiáda Listopad: 2.11. Lampionový prùvod Prosinec: 1.12. Rozsvìcení
stromeèku u obecního úøadu, 1.12. Mikulášský závod – kynolog.areál,
Vánoèní koncert v kostele
V roce 2014 je v plánu uspoøádat Maškarní prùvod obcí.

SBÌR VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEÈNÉHO ODPADU

Nevozte do sbìru!!!
Stavební su, kovový šrot, biologický odpad,
sudy (asfalt),eternit

Stalo se již tradicí, že obecní úøad poøádá víkend
sbìru velkoobjemového a nebezpeèného odpadu
pro obèany a chalupáøe našich obcí. Letošní rok
nebude výjimkou a tak se pøipravte, jak fyzicky ,
tak psychicky na likvidaci odpadu. Letos tato akce
pøipadá na víkend 13.4.- 14.4.2013 v areálu
bývalého JZD v Božci.

PUTOVNÍ KONTEJNER
Ve dnech 11. 4 a 12.4. 2013 bude v obci umístìn
putovní kontejner, do kterého bude možno bez
poplatku odložit veškerý elektrosortiment. To
znamená televize, PC, tiskárny, mikrovlnky, šicí
stroje, radia, fény, žehlièky, sekaèky a podobnì.
Bohužel v tuto dobu ještì nevíme, kdy pøesnì
budete moci tyto vìci odložit. Vèas budete
informováni místním rozhlasem.

Otevírací doba bude :
Sobota
13.4.2013 od 8.00 do 12.00, 13.00 do 17.00
Nedìle
14.4.2013 od 8.00 do 12.00, 13.00 do 16.00

BIO odpad se zaène letos svážet v úterý
23.4.2013 a následnì každý lichý týden a to až do
5.11.2013.

Po celou dobu
budou pøítomni pracovníci
obecního úøadu. Žádáme vás tímto, aby jste
dodržovali instrukce tìchto pracovníkù. Dále vás
žádáme , pokud bude sbìr drobného charakteru
(obleèení, knihy, ) dejte jej do krabic èi pytlù.
Svážet bude možno:
Nebezpeèný odpad: pneumatiky ( osobní
a bez diskù), barvy, laky, autobaterie,
monoèlánky,léky, oleje, kyseliny,louhyv pùvodních obalech, obaly na barvy, mastné
hadry, poèítaèe, monitory, záøivky a lednièky
Velkoobjemový odpad: matrace (na rodinu 6ks),
linolea,koberce, koèárky,starý nábytek,lyže,
kola, umyvadla, WC, mísy, zrcadla a podobné.
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Na této stranì èasopisu, nebo na internetových
stránkách www.kz1.cz mùže být pøíštì i Váš INZERÁT.
pite na: krakovany@volny.cz, nebo info@kz1.cz
volejte: 321 781 368, nebo osobnì na OÚ Krakovany
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procházejí jazykovou korekturou, není-li u pøíspìvku uvedeno jinak. Sazba a tisk: MFactory Studio. Pøíjem pøíspìvkù: OÚ Krakovany, Krakovany 28127 ,
e-mail krakovany@volny.cz, telefon: 321 781 368. Za obsahovou stránku pøíspìvkù ruèí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ruèí
zadavatel inzerce. Výtisk èasopisu je zdarma.
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