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SLOVO
STAROSTY

Starosta obce Josef Polák

Foto: Josef Formánek

Vážení spoluobčané,
rok utekl jako voda a svatováclavské časy se
nezadržitelně blíží. Symbolem těchto časů je
„babí léto“ a v naší obci i krakovanské
posvícení. Posvícení je v posledních letech
spojeno s vydáním Novin Krakovan a Božce.

V posvícenském vydání Novin Krakovan
a Božce vás chci hlavně seznámit s právě
probíhajícími investičními akcemi. Jedná se
o následující akce:
1) Výstavba vodovodu a kanalizace v Božci.
V tomto bodu budu velmi stručný, protože
výstavbě vodovodu a kanalizaci v Božci bylo
věnováno celé „Slovo starosty“ ve
velikonočním vydání Novin Krakovan
a Božce. Práce zatím probíhají dle schváleného
harmonogramu a celá akce by měla být
dokončena na přelomu října a listopadu včetně
zhotovení domovních vodovodních
a kanalizačních přípojek. V rámci akce budou
rovněž opraveny poničené komunikace.
Závěrem se chci občanům obce Božec ještě
jednou omluvit za potíže spojené s výše
uvedenou stavbou. Jsem však přesvědčen, že
získání pitné vody a odkanalizování horní části
Božce za potíže spojené se stavbou rozhodně
stojí.
2) Chodníky a vjezdy v ulici k Božci
Závěrem srpna byla zahájena výstavba
chodníku a vjezdů v ulici k Božci. Výstavbu
provádí společnost Silnice Čáslav, která
zvítězila ve výběrovém řízení. Vzhledem
k tomu, že oprava přilehlé silnice III. třídy ve
vlastnictví kraje byla z úsporných důvodů
provedena způsobem, který tzv. „utopil“
velkou část domovních vjezdů jedná se
o výstavbu technicky i ekonomicky nesmírně
náročnou. Z tohoto důvodu musel být předělán
celý projekt výstavby chodníku a vjezdů.
Zároveň byla celá stavba zahájena o rok déle
a nyní při její realizaci se maximálně snažíme
akceptovat připomínky všech vlastníků
jednotlivých nemovitostí. Chodník je
budován vpravo ve směru jízdy na Božec
vúseku od bývalého domu p. Danielky
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k domu p. Kaliny včetně domovních vjezdů.
V rámci výstavby chodníku bylo řešeno
prostranství u autobusové čekárny u domu
p. Kadavého. Celá strana vpravo ve směru jízdy
na Božec bude dokončena nejpozději do konce
září. Vlevo ve směru jízdy na Božec budou
vybudované domovní vjezdy v úseku od
domu pí. Zubíkové k domu p. Šindeláře.
V rámci výstavby domovních vjezdů bude
vydlážděno i prostranství u autobusové
zastávky u domu pí. Černé. Parkovací místa
nebudou na této straně ulice zhotovena, protože
se proti tomuto záměru postavili občané
v petici, kterou podepsalo víc jak 90%
vlastníků domů vlevo ve směru jízdy na Božec.
Domovní vjezdy vlevo ve směru jízdy na
Božec budou dokončeny cca koncem října.
Přes výše uvedené potíže spojené
s výstavbou chodníku a vjezdů v ulici k Božci je
zřejmé, že po dokončení této akce dojde
k výraznému zlepšení dopravní situace
v předmětné lokalitě a celá ulice bude působit
moderním dojmem.
3) Výměna kabelu veřejného osvětlení v ulici
k Božci
V polovině září byla zahájena výměna kabelu
veřejného osvětlení v ulici k Božci v úseku od
domu pí. Zubíkové k domu p. Šindeláře. Zemní
práce provádí pracovní četa p. Demetera
a elektromontážní práce p. Dušek s p.
Formánkem. Dosavadní kabel veřejného
osvětlení byl poškozen během plynofikace
obce a výstavby vodovodu. Kabel bylo nutné
vyměnit ihned vzhledem k připravované
výstavbě domovních vjezdů v trase jeho vedení.
Celkem bude vyměněno 372 m kabelu
veřejného osvětlení. Celá tato akce je součástí
výstavby nové infrastruktury v ulici k Božci.

Tímto způsobem budou opraveny následující
čtyři místní komunikace:
• ulice pod hřištěm
• část ulice k lesu v úseku od domu p. Tuhého
k domu p. Vániše
• ulice od školy k bývalému domu p.
Danielky
• ulice od domu Václava Tichého v dolní
části obce k novostavbám pod domem
p. Trojana
Oprava shora uvedených místních komunikací
výrazně zlepší životní podmínky občanům
v předmětných lokalitách a zároveň zlepší
jejich dopravní obslužnost.
5) Zatrubnění příkopu v dolní části obce
Rovněž v polovině září bylo zahájeno
zatrubnění příkopu v dolní části
obce v úseku od domu p. Kárníka
k Předveskému potoku. Zatrubnění provádí
četa p. Demetera. Pan Demeter zvítězil ve
výběrovém řízení. Příkop odváděl celoročně
vodu z haltýře pod domem pí. Podlešákové do
Předveského potoka. Zatrubnění příkopu se
provádí z několika důvodů. Prvním je svedení
vody z dešťové kanalizace odvádějící vodu
z novostaveb pod domem p. Trojana do
zatrubněného příkopu. Druhým je zabránění
rozlévání vody z otevřeného příkopu do
lokality novostaveb pod domem p. Trojana
během přívalových dešťů. Třetím důvodem je
neustálé zanášení otevřeného příkopu zeminou.
Zatrubnění příkopu je součástí
protipovodňových opatření v lokalitě pod
domem p. Trojana. V neposlední řadě umožní
zatrubnění příkopu provést shora uváděnou
opravu místí komunikace v předmětné lokalitě.

4) Oprava místních komunikací
V polovině září byla zahájena oprava čtyř
místních komunikací v Krakovanech. Opravu
provádí společnost Silnice Čáslav, která
zvítězila ve výběrovém řízení. Předmětné
komunikace budou nejprve vyčištěny
a následně podasfaltovány. Poté budou
opravené úseky místních komunikací potaženy
tzv. „kobercem“.
Nový chodník směrem na Božec
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Foto: Josef Formánek

6) Rekonstrukce dětského hřiště
Začátkem září byla zahájena rekonstrukce
dětského hřiště. Dětské hřiště je umístěno na
starém fotbalovém hřišti vedle víceúčelového
betonového kurtu. Během rekonstrukce
dětského hřiště bude část herních prvků
nahrazena novými a zbývající budou opraveny.
Rovněž dojde k vytěžení cca 30 cm zeminy na
dětském hřišti. Zemina bude nahrazena
kačírkem. Dále dojde k terénním úpravám
v bezprostředním okolí dětského hřiště.
Rekonstrukce dětského hřiště je prováděna
svépomocí. Potřebnou techniku poskytla
společnost Bohemia a. s. Zásmuky, která
provádívýstavbu vodovodu a kanalizace
v Božci. Rekonstrukce dětského hřiště by
nebyla možná bez sponzorského daru ve výši
100 000 Kč od společnosti AGRO Krakovany.
Zbývající část nákladů vykrývá obec a sbor
dobrovolných hasičů.

8) Výstavba nové autobusové čekárny
Začátkem září byla dokončena výstavba nové
autobusové čekárny na křižovatce
v Krakovanech. Novou dřevěnou čekárnu
vybudoval Jiří Kvasnička z Božce. Nová
čekárna byla financována z grantu
TPCA, který získala obec prostřednictvím
MAS Zálabí. Součástí čekárny bude
i informační panel, který bude informovat
cestující o historii obce a dalších místních
zajímavostech. Čekárna bude stejně jako
dětské hřiště slavnostně otevřena v sobotu 21. 9.
2013 u příležitosti krakovanského posvícení.

Nová autobusová čekárna

Foto: Miroslav Koriťák

Závěrem už pouze několik slov. Výše uvedené
investiční a neinvestiční akce jsou důkazem, že
obec rozhodně neusnula na vavřínech. Je jen
málo obcí srovnatelné velikosti, které se mohou
pochlubit stejně dynamickým rozvojem.
Hlavně však shora uvedené akce zvyšují
občanskou vybavenost a tím zpříjemňují život
občanům naší obce.
Vážení spoluobčané, přeji Vám do dalšího
období mnoho zdraví a osobní i rodinné pohody.
starosta obce Josef Polák

Rekonstrukce dětského hřiště

Foto: Josef Formánek

7) Oprava střechy tělocvičny
V srpnu byla provedena oprava střechy
tělocvičny. Opravu provedla společnost
Danouše Jareše ALUSTAV Krakovany. Oprava
byla nezbytně nutná, protože do tělocvičny
začalo zatékat. Oprava by měla dlouhodobě
vyřešit některé problémy spojené s údržbou
střechy tělocvičny.
WWW.OBEC-KRAKOVANY.CZ
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NÁVŠTĚVA
V POLSKÉM POPIELOWĚ

Odpoledne jsme byli přítomni otevření nově
vybudované tělocvičny v místní škole. Poté
jsme jeli na místní evangelickou faru. Zde
předali němečtí přátelé několik jízdních kol pro
místní mládež. K večeru jsme ještě stihli otevřít
nově opravený most přes místní říčku. Ten byl
pojmenován Most Polsko-česko-německého
přátelství. V neděli jsme se zúčastnili slavnosti
dožínek. Místní zemědělci při mši svaté
poděkovali Bohu za úrodu. Po mši jsme odjeli
na ozdobených vozech na místní hřiště, kde
byla veselice do pozdních hodin.
Miloslava Čábelková

Foto: www.popielow.pl

Na začátku léta obdrželo naše zastupitelstvo
pozvánku k návštěvě Polské Gminny Popielow.
S tímto městem jsme navázali přátelství v roce
2009. Vzhledem k tomu, že Dohoda
o spolupráci vypršela, pozval nás popielowský
starosta k jejímu obnovení.
Poslední srpnový víkend se „dámská“ část
zastupitelstva v čele s naším starostou vydala
do Polska. Po příjezdu do Popielowa jsme byli
srdečně přivítáni. V sobotu dopoledne jsme
v budově obecního úřadu slavnostně tuto
smlouvu podepsali. Předmětem smlouvy je
Všeobecná deklarace o přátelství v rámci
sjednocování Evropy.

Slavnostní podpis smlouvy

Foto: www.popielow.pl

Tuto spolupráci podporuje a dotuje Evropská
unie. Tohoto slavnostního aktu se mimo celého
zastupitelstva Gminny Popielow zúčastnila
také delegace z Německa.
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KRAKOVANY
900 - LET
No ano, čtete dobře. Krakovany opravdu letos
oslavily 900 let od první písemné zmínky
o svém založení. Ale ne ty naše v Čechách, ty
naše partnerské - Krakovany na Slovensku.
Víkend od 6. do 9. září patřil v naší partnerské
obci Krakovany velkým oslavám k první
písemné zmínce o svém založení a to ve
Zoborské listině z roku 1113, kde se Krakovany
nazývají CRACO a VILLA SPECTACULI.
Obecný úrad Krakovany na Slovensku pozval
i nás na tyto oslavy.
Naše výprava vyrazila, ve složení pana starosty
Poláka, jeho paní Lenky Polákové, paní
ředitelky Jitky Holíkové a mě Martiny
Douděrové, v pátek okolo 13 –té hodiny a do
Krakovan jsme dorazili v 17.30 hodin. Cesta po
D1byla sama o sobě zážitek a tak jsme čekali,
co bude dál.
V Krakovanech to již žilo, cestou ke
kulturnímu domu nás již navigovala místní
ovestovaná ( reflexní vesty) četa, byla potřeba,
protože tam opravdu byla spousta aut.
V kulturním domě jsme byli srdečně přijati
panem starostou Mihálikem a jeho paní
Helenou. Ale i přivítání s dalšími pozvanými
a to s hosty z další naší partnerské obce - gminy
Popielów z Polska.
V místním amfiteátru již probíhal nabitý
program, který byl věnován moderní hudbě a to
cca 6-7 kapel, které jsou na Slovensku velmi
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Foto: Martina Douděrová

populární. My je neznali, ale dostalo se nám
ubezpečení, že jsou opravdu dobří a oblíbení.
Amfiteátr byl plný i přes okraj, tak asi ano, byly
ty kapely známé. Mě jen překvapilo, že se
netančilo a další co bylo jiné, než je u nás.
Představte si oni neměli „VINÁRNU“, čili
nechodili na tvrdej. Bylo tam několik stánků
s grilovaným, pečeným a živáňským masem,
pivem, pop cornem, či cukrovou vatou, ale
„VINÁRNA“ nikde. Divný !! Nevadilo, stačilo
víno a Svijany.
Tento kapelový maraton byl do 23.30 hodin
a od 24 hodin byla diskotéka v KD ( kulturní
dům) pro mladé a ty ještě neutahané. Mládí
řádilo do 4.20 hodin , to jsme s Jitkou ( paní
ředitelkou) už spokojeně chrupaly v hotelu
CHATEAU Krakovany, který je vybudován
z barokové kurie. Která byla časem předělána
na sladovnu. CHATEAU Krakovany je
i stáčírna vína, které si zde můžete i zakoupit.
Hotel je opravdu nádherný a stylově zařízený.
Sobota byla hlavní den oslav. V obci jsou dva
kostely, jeden ve Stráži, ten je uzavřen, nejsou
peníze na opravu, ale je to krásná stavba. Druhý
v Krakovanech, který je krásný z venku
i zevnitř. V něm proběhla slavnostní mše, kde
obec dostala požehnání. Do kostela také
nechodím, ale tady jsme se šli mrknout. Mají
kostelní sbor, běhal mráz po zádech. Zahrálo
i kvarteto trubek, které je složeno pouze
z rodáků z Krakovan, ale dnes jsou již
z Bratislavy. Dva starší profesoři, a dva mladší,
ale ne o míň uznávaní umělci. V tom kostele to
doslova bralo dech. Kostel plný lidí, mladí,
starší, děti, co děti, ani ne dvouletí caparti a oni
celou hodinu vydržely sedět a nezlobit, ani
nedutat. To jsme tedy zírali. Mše se mi líbila,
ale do kostela chodit nezačnu.

Od 13- té hodiny byl slavnostní oběd pro 160
občanů Krakovan, kteří pro obce byli a jsou
potřební a kteří se zasloužili a zasluhují o růst,
rozvoj a slávu obce. Nevěřili jsme, že z KD kde
ještě v půl 5 ráno řádila diskotéka, dokázali
vytvořit důstojný oběd pro tolik lidí. Nechyběla
krásná květinová výzdoba, nazdobené jídelní
stoly s připraveným předkrmem, ne rolka se
šunkou a křenem,ale žlutý meloun se sušenou
šunkou. Před slavnostním obědem měl projev
pan starosta Vladimír Mihálik, po kterém
slovenský starosta, polský wujt Dionyz
Duschinsky a náš starosta Josef Polák
podepsali smlouvu o vzájemném přátelství
a spolupráci. Poté něco pověděl náš starosta
i polský wujt a začal oběd. Byli jsme jako ve
Francii, obědvali jsme do čtvrt na čtyři, skoro
dvě a půl hodiny , ono to není jen tak, odnést
talíře od předkrmů, dát talíře na polévku, dolít
víno a nealko, odnést talíře od polévky, druhé
jídlo , odnést druhé jídlo a desert a po té ještě
káva a ovoce. Opravdu klobouk dolů, vše
fungovalo, organizaci zmákli. Poté jsme se
všichni přesunuli do amfiteátru, kde již byli
i další diváci, kde začalo slavnostní odpoledne
„ Krakovany baví Krakovany“, nebylo tím
myšleno ty naše, ale Slovenské, aby si ukázali,
čím vším se mohou pochlubit. Program byl
sestaven z vystupujících, kteří jsou krakovanští.
Mají se čím chlubit, opravdu.
V Krakovanech mají tří folklorní soubory
dospělých a soubory dětské. Ale vystupoval
i soubor z Tater, který hrál na fujary a člen byl
rodák z Krakovan.
Vážně si doma Šlágr nepouštím, ale tam jsme
seděli celý program a chvílemi nám běhal
i mráz po zádech, to když hned první
vystupující, soubor KRAKOVČANKA, začal
zpívat Zvony od kostela Maria. Fakt mi tekly
i slzy, to když už ani nevím, který soubor zpíval
o tom, abychom nezapomněli , kde jsme se
narodili, kde jsme vyrostli a kdo nás vychoval.
No byla jsem cíťa. Další zážitek, hrála kapela
Lusk, klasická cimbálovka, zpívala s nimi tak
jedenáctiletá holčinda a to byl tedy hlas,
naprosto neskutečný. Další pecka, dva kluci,
řekli by jste, chuligáni. Hráli na elektrickou
kytaru a elektrické violončelo. Hráli od Petra
Nagyho, Olympiku, Muka, Beatles po Erica
Cleptna. Dva kluci, dva nástroje, hrubý hlas
a co za krásnej humbuk dokázali
vyloudit.Aplaudovalo se ve stoje, říkali jsme si,
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jak by to na čarodkách či na vítání prázdnin
rozjeli. Tento program končil vystoupením
bratislavské kapely Funy Fellovs, která byla
něco jako srandovní Havelka, ale hráli Žralok
zuby, Život je jen náhoda a spoustu dalších, ale
ti „chudáci“ museli snad třikrát přidávat ,
neměli šanci utéct.
Program nás nadchl a nevěřila jsem, že
vydržíme celé odpoledne do večera sledovat
folklor. Vydrželi a ještě se nám to líbilo. A aby
toho nebylo málo, poté bylo pokračování
v podobě klasické tancovačky v KD, kde hrála
místní kapela Borovienka, která vystupovala
i u nás. To jsme ale už také nevydrželi a v 11
jsme šli chrnět do CHATEAU, tam zasejc pro
změnu řádili svatebčané na svatbě.
V neděli už žádné oslavy nebyly, ale není to
ještě konec. Následující víkend pokračují a to
„ Dýňovými slavnostmi „ kde se sejdou
krakovanští u vydlabaných dýní, bude soutěž
skupin o uvaření nejlepšího guláše s malou
tancovačkou.
Abych nezapomněla, během pátku a soboty
v KD měly výstavu fotografie historie obce,
spolků. Třeba Červený kříž, tak ten
mimochodem má i dnes 360 členů. To je co?
Výstavu fotografií místních, ale i obrazy.
Sportovního klubu - fotbalu.

Foto: Martina Douděrová

No prostě mají co ukazovat a čím se pochlubit.
Během našeho pobytu jsme potkávali
krakovanský, kteří k nám jezdí a vyptávali se na
své známé. Po obědě jsme vyrazili domů
a myslím, že všichni v Krakovanech byli
spokojeni, že oslavy se jim vydařily, všichni
ukázali, že jejich práce není zbytečná
a výsledek jejich snažení umí rozdávat radost.
Ptala jsem se pana starosty, jak dlouho toto vše
připravovali , a od časného jara měli všichni co
dělat. Klobouk dolů, uchovávají kulturní
tradice a nezbývá než Krakovanům popřát
spoustu dalších krásných let.
Martina Douděrová
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NÁVŠTĚVA
Z KRAKOVAN
Ve dnech 21 až 23.června 2013 navštívila naší
obec delegace našich přátel z Krakovan na
Slovensku. Delegaci vedl starosta obce PaedDr.
Vladimír Mihálik, Páteční večer jsme strávili
při malém posezení v kynologickém klubu s
hudbou Tetovankou. V sobotu byl hlavní
program návštěva Kutné Hory, kde se konalo
již XXII. Královské stříbření Kutné Hory. Při
odjezdu od Sporthotelu z Veletova drobně
pršelo a vůbec to nevypadalo na slunečný den.
Do začátku programu se však počasí umoudřilo
a po celý den bylo krásné
a teplé počasí. Přesně v 10 hod. zvony a fanfáry
ohlašují příjezd krále Václava s chotí,
v prostoru před chrámem Sv.Panny Barbory jej
vítají stovky jeho poddaných v dobových
kostýmech a další stovky návštěvníků.
Následuje průvod od Barbory do hlavního
programového prostoru v parku pod Vlašským
dvorem. Po slavnostním zahajovacím
programu vystupuje šermířská skupina, různí
kejklíři, hudba středověku a velký jarmark
otevírá král Václav s chotí Žofií na žádost pana
rychtáře. V zadní části areálu jsou ukázky
středověkých řemesel, zajímavá je ukázka
lazebníka s masážemi a koupelemi pro širokou
veřejnost. Po obědě se vrací král se svou
družinou na kolbiště, kde je vyhlášen rytířský
turnaj. Velkému turnajovému klání na koních
král se svým dvorem přihlíží. Dále vystoupila
Česká barokní spol. – koně a draví ptáci,
skupina dobového tance a hudby. Také byl
předveden turnaj v koulené a to mezi havíři
a mincíři. Ještě mnoho toho bylo k vidění, ale za
velkého vedra jsme se vrátili domů a večer bylo
posezení v hostinci u Rohlíčků, kde nám zahrál
pan Paroulek. V neděli dopoledne si přátelé
z Krakovan prohlédli místní školu a školku,
trochu se prošli po vsi a po obědě u Rohlíčků
nastalo loučení a odjezd na Slovensko. Sobotní
návštěva Kutné Hory se všem velmi líbila
a ukázalo se, že to byl dobrý nápad ukázat
Kutnou Horu trochu jinak.
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OHLÉDNUTÍ
ZA VÝLETEM
Letošní výlet krakovanských zahrádkářů se
uskutečnil v sobotu 31.srpna. Bylo krásné letní
počasí. První překvapení nám připravil pan
Dašek, který zajišťoval dopravu. Očekávali
jsme jeho tradiční autobus Karosa a byli jsme
mile překvapeni, když přijel velký moderní
autobus. Sice tento autobus je o něco dražší,
ale zato pohodlnější a spolehlivější. Také má
větší kapacitu a mohlo nás jet tedy o několik
výletníků více.
První cíl naší cesty byl státní zámek Mnichovo
Hradiště, který je ve správě Národního
památkového ústavu. Vybrali jsme si první
prohlídkový okruh a to Valdštejnské interiéry
a třetí okruh, hrobku Albrechta z Valdštejna.
Původně na vyvýšině nad městem vzniklo
hospodářské zázemí nedalekého kláštera
Hradiště, někdy v polovině 13.století.
Začátkem 17.století zde vybudoval rozsáhlý
renesanční zámek Václav Budovec z Budova.
V bitvě na Bílé Hoře, kterou skončilo
Stavovské povstání se však postavil na stranu
českých stavů a byl proto mezi prvními
popraven na Staroměstském náměstí spolu
s dalšími 26 odsouzenými. Jeho majetek
propadl panovníkovi Ferdinandu II. a ten za
odměnu daroval zámek Mnichovo Hradiště
Albrechtovi z Valdštejna, který byl věrný
panovníkovi. Tak se dostal zámek do držení
Valdštejnů a ti ho drželi až do r.1945. Zámek
byl několikrát přestavován, zejména na
přelomu 17. a 18. století získal barokní podobu.
Dnešní podoba mnichovohradišťských
zámeckých interiérů i po všech úpravách
připomíná atmosféru 18. Století.
Po prohlídce vlastního zámku jsme se vydali
k hrobce Albrechta z Valdštejna, která je
umístěna v kapli sv. Anny. Cestou parkem jsme
se zastavili v zahradním pavilonu, kde byla
umístěna prodejní výstava chráněných dílen
mladoboleslavska . V kapli byl krátký úvod
průvodkyně a následovala individuelní
prohlídka lapidária barokních soch a exposice
o životě válečníka Albrechta z Valdštejna.
Neklidný život známého dobrodruha
a vojevůdce z třicetileté války měl nepřímo

pokračování i poté, co jej ukončila císařem
objednaná vražda v r.1634 v Chebu. Tělo
mrtvého generalissima bylo v tichosti
pohřbeno v kostele kláštera ve Stříbře, po dvou
letech převezeno do Valdic. Ostatky Albrechta
byly převezeny do této kaple v r.1785, do té
doby odpočíval v kostele kartuziánského
kláštera ve Valdicích u Jičína.
Po zrušení
tohoto kláštera, který se později stal známou
trestnicí, byl přestěhován definitivně do kaple
sv.Anny.
To už nám docela vyhládlo a tak hurá do
Podzámecké restaurace na oběd. Prostor pro
nás byl připraven, obsluha rychlá, jídle výborné,
pivo dobře vychlazené a tak panovala
všeobecná spokojenost. Po obědě jsme odjeli
do muzea v Dobrovici, kde nás čekala náročná
prohlídka exposice cukrovarnictví.
Byli jsme rozděleni do dvou skupin a vydali se
do historických prostor památkového objektu
bývalé sýpky. Vybrali jsme si první okruh a to
historii a současnost cukrovarnictví,
lihovarnictví a řepařství. Ve výstavním sále se
nám promítl film o výrobě cukru. Dále nás
zaujaly české vynálezy a patenty
v cukrovarnictví, model lihovaru a výroba
kvasného lihu, 200 let pěstování cukrové řepy,
cesta od homole ke kostce cukru, model
moderní výroby cukru v nejstarším cukrovaru
v Evropě, a další zajímavosti, s kterými nás
pan průvodce velmi pěkně seznámil. Už nám
nezbyl čas na prohlídku výstavy modelů
autíček, nákladních a užitkových aut .
Další a poslední zastávkou byl pohádkový hrad
a zámek Staré Hrady. Okamžitě po příjezdu
začala prohlídka exposice Jak se žilo za císaře
pána Františka Josefa I.
V hradních
a zámeckých prostorách je mnoho tisíc
exponátů, které představují život prostých lidí,
měšťanů a šlechty z dob Františka Josefa. Tuto
sbírku sem umístili noví majitelé hradu.
Původně zde stál hrad ze 14.století,koncem 16.
Století byl přebudován na pohodlnější
renesanční sídlo. Pozdější majitelé Šlikové
bydleli střídavě v Kopidlně a Jičíněvsi a Staré
Hrady sloužili jako hospodářské centrum.
Postupně stavba chátrala, v 19.století se
dokonce zřítilo západní křídlo. V r.1960 padlo
rozhodnutí o demolici – památku však místní
nadšenci v čele s učitelem Homolkou
zachránili a začali opravovat. Dnešní slušivou
podobu vtiskli Starým Hradům noví majitelé –
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manželé Sukovi. Zchátralý objekt od obce
zakoupili, zrekonstruovali a od r.2008 otevřeli
veřejnosti. Díky nadšení nových zámeckých
pánů se podařilo objekt oživit novými
zajímavými exponáty, kromě hodinářského
a kupeckého krámku třebas i barokní kuchyní.
Pro děti i dospělé je možno navštívit zámecké
pohádkové sklepení, hradní pohádkovou půdu
a čarodějnou Bestyjolu.
Především děti
zaujmou pohádkové bytosti, které se nově
usadily i na hradě a zámku – draci, dráčkové,
dračí princové a rytíři, víly a skřítkové.
Nakonec vás přijme v Dračí královské komnatě
i samotný dračí král Rozumbraďák XVI. se
svou dračí královnou
a třemi dračími
princeznami.
Po skončení prohlídky jsme utrmácení poseděli
v podzámku u dobré klobásky a už horšího piva,
poté už rovnou domů. Poslední plánovanou
zastávku a to zahradnické centrum ve Velkém
Oseku jsme odložili na příště. A už se můžeme
těšit na příští výlet, který připravíme zase do
nedalekého okolí.
Ještě využíváme této možnosti a zveme
všechny obyvatele Krakovan a okolí na již
devátou výstavu HOBBY A ZAHRADA, která
jako obvykle proběhne v místní tělocvičně
o posvícení, tedy 21 až 22.září. Bližší údaje
jsou na plakátech.

Foto: Josef Formánek

Český červený kříž spolu s obecním úřad
uspořádali veřejnou sbírku – sešlo se velké
množství balené vody, sava, úklidových
prostředků, toaletních potřeb, lopat, kbelíků,
igelitových pytlů apod.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
občanům Krakovan a Božce, kteří na sbírku
přispěli a členkám ČČK, které se sbírkou
pomohy.
Sbírku odvezl pan Pospíšil Josef do obcí
Toušice a Mlékovice.
Obecní úřad ke sbírce přidal finanční výpomoc
ve výši 20 000,- Kč.
Ještě jednou děkujeme Všem, kteří pomohli.
předsedkyně ČČK Kašíková Ludmila

F.Chmelík

SBÍRKA
NA ZÁPLAVY V R. 2013
Na konci května a začátkem června v letošním
roce postihly naší republiku ničivé záplavy,
které napáchaly nemalé škody. Lidé opět
museli uklízet nánosy bláta a marastu,
dezinfikovat domovy a studny a odstraňovat
poškozený nábytek. Opravovat poničené domy
a zahrady. Naše vesnice má velikou výhodu, že
v jejím okolí neprotéká žádná řeka ani potůček.
Je pravda, že rybník na dolejšku vypadal jako
velké jezero, ale kromě škod na zemědělských
plodinách větší škodu nenapáchal. Občané celé
naší republiky se semkli v pomoci potřebným
obyvatelů a k této pomoci se připojila i obec
Krakovany a Božec.
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DEN PROTI

ŠKOLNÍ

RAKOVINĚ

OKÉNKO

PRVŇÁČCI
„Vykoupaní, vyběhaní,
vracíme se z luk a strání.
U vody nám dobře bylo,
sluníčko nás opálilo.
Čilí, zdraví, osvěžení
s chutí zase do učení.“

Foto: web

V roce 2013 se konal již 17. ročník sbírky proti
rakovině. Sbírka se koná pravidelně každý rok
jednu středu v květnu. Prodávají se kytičky jedna za 20,-Kč
Český červený kříž v Krakovanech
spolupracuje se společností ARCADIA na této
sbírce již 7. let. Sbírka je každý rok zaměřena
na léčení a prevenci jiného druh nádorového
onemocnění.(rakovina prsu, prostaty, tlustého
střeva....)
Každý rok se touto cestou vyberou nemalé
finanční prostředky. V roce 2012 byla sbírka
i přes nepříznivou ekonomickou situaci a díky
nezištné pomoci Všech dobrovolníku a hlavně
Vás všech, kteří jste si kytičku zakoupili velice
úspěšná. Podařilo se prodat kytiček za 13.
800.000,- Kč.
Podrobné informace o rozdělení finančních
prostředků najdete po ukončení sbírky na konci
každého roku (31.12.) na stránkách www.Ipr.cz
Český červený kříž v Krakovanech prodá
každý rok kytičky za částku kolem 5000,(600,- od ČČK a zbytek od občanů).
V roce 2014 se sbírky opět zúčastníme
a doufám, že úspěšně.
Jménem všech, kterým vybrané peníze
pomohou či dokonce zachrání život, Vám
děkujeme.
předsedkyně ČČK Kašíková Ludmila

V pondělí 2. září 2013 začal další školní rok. Do
lavic zasedlo jedenáct prvňáčků, které paní
učitelka Lenka Poláková přivítala milým
úsměvem v jejich hezky vyzdobené třídě.
Prvňáčky a jejich rodiče přivítala také paní
ředitelka Jitka Holíková a paní Kubíčková za
ČČK Krakovany. Druháčky a třeťáčky přivítala
ve své třídě nová paní učitelka Michaela
Kellertová. Na čtvrťáky a páťáky se těšila paní
ředitelka Jitka Holíková. V letošním školním
roce navštěvuje naši školu 52 žáků. Školní
družinu navštěvuje 25 dětí pod vedením
vychovatelky Pavlíny Lehké. Od října budou
na škole pracovat různé kroužky zaměřené na
volnočasové aktivity dětí.
Úspěšný školní rok 2013-2014 dětem , jejich
rodičům a paní učitelkám přeje Pavlína Lehká

MATEŘSKÁ ŠKOLA
KRAKOVANY
Auto jede, sláva, sláva,
máma mává, táta mává.
auto jede tů, tů, tů,
táto, mámo, už jsme tu.
Touhle známou básničkou nás přivítala jedna
holčička po prázdninách v mateřské škole.
Nový školní rok 2013/2014 začal přechodem
nejstarších dětí z malého oddělení do třídy
předškoláků. To to letí. Jakoby včera ještě
„tříleťáci“, dnes už velké pěti až šesti leté děti.
Do třídy malých dětí přišli „nováčci“, děti,
které si na pobyt ve školce začínají teprve
zvykat.
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Letos nás bude v obou odděleních opravdu
hodně. Je zapsáno 50 dětí Všichni zaměstnanci
mateřské školy se na děti po prázdninách těšili
a připravili pro ně nejenkaždodenní výchovný
program, ale i řadu nejrůznějších akcí. Děti se
mohou těšit opět na „Sportovní školičku“ pod
vedením kvalifikovaných trenérů, na podzimní
putovní olympiádu, v rámci které nám bude do
mateřské školky zapůjčeno dětské cvičební
náčiní. Máme pro děti naplánované návštěvy
divadel, slavnosti pro děti i rodiče, zájmové
kroužky angličtiny, hry na flétnu, předplavecký
kurz a spoustu dalších aktivit. O děti se budou
starat paní učitelky Gerhátová Alena, Hlavatá
Václava, Kadavá Květoslava, Ouzká Lenka
a školnice Debelková Hana.
Ale jsme teprve na začátku a jednou nohou ještě
na prázdninách. Děti vypráví své postřehy
a dojmy z výletů, z dovolených, užily si
i dostatek sluníčka a koupání. Aby zážitky hned
tak nevybledly, děti kreslí z prázdninových
pobytů obrázky, staví a konstruují hrady, zámky,
k o u p a l i š t ě , b a z é n y n e b o s t a n y.
A tak i když nám na počátku září počasí příliš
nepřálo, všichni si přejeme ještě alespoň měsíc
pěkných slunečných dnů a ať se nám do nového
školního roku příjemně vykročí!
Za kolektiv MŠ
Květoslava Kadavá

ŠKOLNÍ JÍDELNA
KRAKOVANY
Ve školní jídelně pracují paní Jana Špinková,
jako kuchařka a paní Zdena Rohlíkovávedoucí školní jídelny.
V letošním roce je ke stravě nahlášeno 48 dětí
ze základní školy, 50 dětí z mateřské školky
a 20 dospělých strávníků. Na jaře tohoto roku
byl do kuchyně pořízen nový nerezový
pracovní stůl,zřízeno nové odsávání par,
opravena škrabka brambor a v průběhu letních
prázdnin byla vymalována kuchyň i přilehlá
chodba. Všechny tyto akce byly možné jen za
přispění obecního úřadu Krakovany, za což mu
děkujeme.
Zdena Rohlíková
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KZ1
KRAKOVANSKÝ
KULTURNÍ ZPRAVODAJ
Úvodem bychom Vás rádi seznámili
s fungování webového kulturního zpravodaje.
Kulturní zpravodaj byl založen s cílem
přiblížit nám občanům Krakovan veškeré
společenské, sportovní aktivity i zajímavosti
v obci a blízkém okolí. Webový zpravodaj byl
založen přibližně v květnu roku 2013.
K dnešnímu dni má tento web návštěvnost
cca 4900 shlédnutí a každým dnem sledovanost
stoupá. Jsme tímto výsledkem sledovanosti
nadšeni. Budeme se snažit i nadále plnit web
kz1 novými událostmi, informacemi, ale
především fotografiemi. Rádi bychom Vás
občany zapojili do kz1 zpravodajství a dění
v obci. Neváhejte posílat zajímavosti, články,
fotografie, nápady, připomínky.
Na kulturním webu jsou
společenské
i sportovní akce z obce. Jako novinka je
zpřístupněná elektronická kniha z historie
obce v podobě kroniky, která bude postupně
zveřejňována po dílech.
Na závěr bychom chtěli ujistit naše občany, že
veškeré fotografie ze společenských
i sportovních akci jsou velice pečlivě vybírány
a není v zájmu našem ani nikoho jiného
poškodit zúčastněné na těchto foto a video
materiálech použitých na webu kz1. V případě
nesouhlasu svého zveřejnění nás kontaktujte.
Těšíme se na případnou spolupráci
na www.kz1.cz
Za kz1 J.Formánek, M.Koriťák

KDO NALOŽÍ
A ODVEZE SUTĚ?
Cena do 5.000,- Kč
Krakovany 70 (naproti poště)
tel.: 604 585 600, e-mail: studio@m-factory.cz
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POSVÍCENSKÝ FOTBAL

NEDĚLE 22.9.
„B“ Krakovany B : Býchory B 16.30 hod

Dovolte, abych vás všechny, a to ne jen
příznivce domácího fotbalu, pozvala na
plánovaná utkání, která se uskuteční
o posvícenském víkendu. Prohry nároďáku,
sázkařské kauzy se nás netýkají, tak přeci
nezanevřeme na nejpopulárnější sportovní
zpestření vesnického života, co?
Přijďte podpořit nejmenší žáky, kteří letos
zatím hrají krásné zápasy a úročí se jim snaha,
kterou vynakládají. Jen mě mrzí, že na žáky
nechodí více diváků, ale oni nechodí ani rodiče.
Asi by mě to jako potomka mrzelo, že táta
s mámou nechtějí vidět, že se snažím a něco pro
sebe dělám. No asi je jiná doba.
Krakovanské „A“ to je letos díky novým
posilám a zatím ukázkovému přístupu
stávajících hráčů v čele tabulky a když se daří,
tak se daří a i fandové si fotbal užijí.
Dorost má letos také snahu a chuť ukázat, že
i když jsou po zábavě, člověk se jim nediví, jsou
mladí, tak ať se vyřádí, ukázat , že když se chce,
tak to jde. Ale bohužel nehrají doma. „B“ je
tahák pro diváky a je se také na co kukat, dorost
se učí , starší mají šanci si zakopat, tak proč jim
nejít zfandit. Tak se uvidíme mezi výstavami,
návštěvami a kachnou se zelím na hřišti ?

Douděrová

SOBOTA 21.8.
Žáci Krakovany : Štítary
14.30 hod
„A“ Krakovany A : Hradištko I 16.30 hod

POZVÁNKY NA
POSVÍCENSKÉ AKCE
Tradiční Výstava ZO ČSCH Krakovany
Místní chovatelé nás srdečně zvou na tradiční
Výstavu králíků, holubů, drůbeže a exotů,
která proběhne v sobotu 21. 9 a v neděli 22.9
v areálu chovatelů v Krakovanech. Otevřeno
v sobotu od 12.00 do 18.00 a v neděli od 9.00
do 16.00. Srdečně jste všichni zváni
Hoby a zahrada 2013
Místní zahrádkáři pořádají letos již 9. ročník
výstavy Hoby a zahrada, která se koná vždy
v lichý rok. Čeká nás spousta ovoce, zeleniny,
ukázky volnočasové tvorby, medovina
a spousta dalších zajímavostí. Nezapomeňte
tedy v místní tělocvičně v Krakovanech
v sobotu 21.9. a v neděli 22.9. 2013.
Pořadatelé se těší na vaši návštěvu
Slavnostní předání nové autobusové
čekárny
Proběhne v sobotu 21.9., čas bude upřesněn
místním rozhlasem. Otevření dětského hřiště
Proběhne také v sobotu 21.9., čas bude rovněž
upřesněn místním rozhlasem.
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