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SLOVO
STAROSTY

Starosta obce Josef Polák

Foto: Josef Formánek

Vážení spoluobčané,
rok opět utekl neuvěřitelně rychle a máme zde
advent, který je předzvěstí nejkrásnějších
svátků v roce, Vánoc. Svátky vánoční jsou
vedle rozdávání dárků „Ježíškem“
a rozzářených dětských očí spojeny již od roku

1995 i s vydáváním Novin Krakovan a Božce.
Ve vánočním vydání Novin Krakovan a Božce
vás chci seznámit s průběhem a dokončením
investičních akcí, o kterých jsem vás
informoval již v posvícenském vydání našich
novin.
1) Výstavba vodovodu a kanalizace v Božci
V polovině listopadu byla dokončena výstavba
vodovodu a kanalizace v Božci. Výstavba
vodovodu byla provedena v celém Božci
včetně veřejné části domovních vodovodních
přípojek. Díky této skutečnosti se mohli na
zdroj kvalitní pitné vody napojit všichni občané
Božce. Výstavba kanalizace byla provedena
v návaznosti na poskytnutou dotaci v horní
části Božce rovněž včetně veřejné části
domovních kanalizačních přípojek. U
domovních vodovodních a kanalizačních
přípojek se krátce zastavím. Někteří občané
Božce se ptali, proč mají platit domovní
přípojky, které jim obec slíbila uhradit.
Vysvětlení je jednoduché. Obec skutečně
uhradila domovní vodovodní a kanalizační
přípojky všem občanům v plné výši. Výše
uvedené náklady zahrnují úhradu projektu,
zemních prací, montáže a materiálu. Náklady
na zhotovení jedné domovní přípojky se
pohybují od 10 000 Kč výše podle její délky.
Z výše uvedeného vyplývá, že občané nehradili
výstavbu domovních přípojek. Občané hradili
stejně jako v Krakovanech investiční příspěvek
za zhotovení veřejného vodovodu a splaškové
kanalizace v Božci. Příspěvek na výstavbu
vodovodu činí 6 000 Kč na dům a příspěvek na
kanalizaci 2 000 Kč na dům. V porovnání
s ostatními obcemi a městy se jedná o jeden
z nejnižších příspěvků vybíraných od občanů.
Pokud se obci podaří získat dotaci, bude v roce
2014 v Božci probíhat výstavba další části
splaškové kanalizace. Dobře vím, že výstavba
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Dobře vím, že výstavba vodovodu a kanalizace
spojená s náročnými výkopovými pracemi
přináší občanům někdy i poměrně velké potíže.
Jsem však přesvědčen, že získání pitné vody a
postupné odkanalizování Božce za potíže
spojené se stavbou rozhodně stojí.
2) Chodníky a vjezdy v ulici k Božci
Koncem listopadu byla dokončena výstavba
chodníku a domovních vjezdů v ulici k Božci.
Jednalo se o výstavbu technicky i ekonomicky
nesmírně náročnou, protože oprava přilehlé
silnice III. třídy ve vlastnictví kraje byla
z úsporných důvodů provedena způsobem,
který tzv. „utopil“ velkou část domovních
vjezdů. Z tohoto důvodu musela být
komplexně připravována i projektová
dokumentace. Celý problém spojený s tzv.
„utopením“ domovních vjezdů byl řešen
hlavně výstavbou akodrénů, zaústěných do
kanalizace. Obdobným způsobem byl
vzhledem ke specifické situaci v ulici k Božci
řešen i odvod vody z dešťových svodů
jednotlivých rodinných domů, přestože zákon
ukládá řešit tuto problematiku majitelům
jednotlivých nemovitostí. Vedle chodníku a
domovních vjezdů byl zadlážděn i prostor u
autobusových zastávek. Během této výstavby
vznášeli někteří občané dotazy na vybudování
parkovacích míst v ulici vlevo ve směru jízdy
na Božec. Výstavba těchto parkovacích míst
byla v původním projektu zahrnuta.
Zastupitelstvo obce po několika velmi
emotivních jednáních od výstavby
předmětných parkovacích míst ustoupilo, na
základě petice občanů vlastnících domy vlevo
ve směru jízdy na Božec. V této petici se víc jak
90% vlastníků nemovitostí vyslovilo proti
výstavbě parkovacích míst. Pokud v budoucnu
vlastníci předmětných domů změní názory na
tuto problematiku, bude možné parkovací
místa dobudovat v souladu s původním
projektem. Pokud se obci podaří získat dotaci,
bude v roce 2014 pokračováno s výstavbou
chodníku od domu p. Fritschera do Božce. Přes
výše uvedené potíže spojené s výstavbou
chodníku a vjezdů v ulici k Božci je zřejmé, že
tato akce výrazně zlepšila bezpečnost chodců
v předmětné lokalitě a celá ulice působí
moderním dojmem.

3) Výměna kabelu veřejného osvětlení v ulici
k Božci
V druhé polovině září byla provedena výměna
kabelu veřejného osvětlení v ulici k Božci
v úseku od domu pí. Zubíkové k domu p.
Šindeláře. Sotva se však podařilo vyřešit tento
problém, přichází další. Na jaře příštího roku
budeme muset vyměnit kabel veřejného
osvětlení v úseku od domu p. Šindeláře k domu
p. Beneše. Tyto opravy jsou „daní“ za
plynofikaci obce, výstavbu vodovodu i
kanalizace v minulých letech. Dnešní život
bychom si však bez vybudování shora
uvedených inženýrských sítí nedokázali
představit.
4) Oprava místních komunikací
Od poloviny září do konce října byla provedena
oprava pěti místních komunikací
v Krakovanech. Předmětné komunikace byly
nejprve vyčištěny a následně podasfaltovány.
Potom byly takto opravené úseky místních
komunikací potaženy tzv. „kobercem“. Tímto
způsobem bylo opraveno následujících pět
místních komunikací:
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 p. Tichého v dolní části obce
k novostavbám pod domem p. Trojana ulice od
domu Josefa Šplíchala ml. k domu manželů
Gerhátových
Oprava shora uvedených místních komunikací
výrazně zlepší dopravní obslužnost
předmětných lokalit.

Nový chodník směrem na Božec
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5) Zatrubnění příkopu v dolní části obce
Od poloviny září do konce října proběhlo
zatrubnění příkopu v dolní části obce v úseku
od domu p. Kárníka k Předveskému potoku.
Zatrubnění příkopu vyřešilo několik problémů.
Prvním bylo svedení vody z dešťové
kanalizace odvádějící vodu z lokality
novostaveb pod domem p. Trojana do
zatrubněného příkopu. Druhým bylo zabránění
rozlévání vody z otevřeného příkopu do
lokality novostaveb pod domem p. Trojana
během přívalových dešťů. Třetím bylo neustálé
zanášení otevřeného příkopu zeminou.
Zatrubněný příkop byl zaústěn do Předveského
potoka a v místě vyústění opatřen zpětnou
klapkou. Vedle vybudování tohoto nového
zatrubněného příkopu byl obnoven i původní
starý otevřený příkop, který nyní slouží jako
tzv. havarijní přepad v případě přívalových
dešťů. Součástí protipovodňových opatření je i
výměna plných kanalizačních poklopů za
poklopy propouštějící dešťovou vodu do
kanalizace v lokalitě novostaveb pod domem p.
Trojana. V neposlední řadě umožnilo
zatrubnění příkopu provést shora uvedenou
opravu místní komunikace v předmětné
lokalitě.
6) Rekonstrukce dětského hřiště
Během září a října byla provedena
rekonstrukce dětského hřiště. Během
rekonstrukce dětského hřiště byla část herních
prvků nahrazena novými a některé staré byly
opraveny. Součástí rekonstrukce dětského
hřiště bylo i provedení poměrně náročných
terénních úprav, které byly završeny osetím
travního semene. Rekonstrukce dětského hřiště
byla možná pouze díky pochopení společnosti
Agro Krakovany, která poskytla na nákup
nových herních prvků částku 100 000 Kč.

Poděkování patří rovněž společnostem
Bohemia Zásmuky a Silnice Čáslav, které
poskytly bezúplatně techniku na zemní práce.
Velkou pochvalu si rovněž zaslouží parta
obětavců okolo manželů Vojtíškových, Martina
Folprechta, Martiny Kopencové a Martiny
Douděrové. Těm, které jsem neuvedl, se
dopředu omlouvám. Výše uvedená parta lidí
odpracovala bez nároku na jakoukoliv odměnu
na dětském hřišti mnoho brigádnických hodin.
Patří jim poděkování obce, rodičů i dětí. Dětské
hřiště bude slavnostně otevřeno na jaře příštího
roku.

Slavnostní otevření autobusové čekárny

Foto: Josef Formánek

Vážení spoluobčané,
co říci závěrem. Vedle shora uvedených akcí se
nám podařilo letos opravit i střechu tělocvičny
a vybudovat ve spolupráci s MAS Zálabí novou
autobusovou zastávku na křižovatce. Myslím
si, že naše obec je nejenom v rámci okresu, ale i
v rámci kraje ve své velikostní kategorii
jednou z obcí, která zaznamenala největší
rozvoj v oblasti výstavby infrastruktury a
občanské vybavenosti. Chce se to pouze občas
zastavit a podívat se kolem sebe.
Vraťme se však od starostí všedního dne do
slavnostní vánoční atmosféry.
Přeji vám všem krásné prožití vánočních
svátků a mnoho zdraví do nového roku.
Poslední týdny nám připomněly, že zdraví je
tím nejcennějším lidským statkem.
starosta obce Josef Polák

Rekonstrukce dětského hřiště

Foto: Josef Formánek
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HOBY
A ZAHRADA

OBECNÍ
KRONIKA

PODEVÁTÉ

Kdo sledujete na internetu Krakovanský
zpravodaj (www.kz1.cz), víte, že zde můžete
prohlížet kroniku obce, založenou v roce 1921.
Dnes dle předpisu č. 132/2006 Sb. (Zákon
o kronikách obcí) každá obec vede kroniku
obce, do níž se zaznamenávají zprávy
o důležitých a pamětihodných událostech v
obci pro informaci i poučení budoucím
generacím. Kronika je vedena jako ručně psaná
kniha s číslovanými listy nebo v elektronické
podobě s následným tiskem číslovaných listů
po uzavření každého kalendářního roku na
trvanlivém papíře určeném pro dokumenty,
které se zajistí vazbou.

Hoby a zahrada

Foto: Formánek Josef

21. a 22. září 2013 na krakovanské posvícení se
uskutečnila plánovaná tradiční výstava Hobby
a zahrada v režii krakovanských zahrádkářů.
Přestože bohužel letošní ročník poznamenala
tragická událost v jedné z krakovanských rodin
právě v sobotu, což se projevilo i na počtu
návštěvníků. Ti, kteří přišli, měli co prohlížet
a číst a snad se nám podařilo potěšit všechny
nahlédnutím do volných chvil sousedů,
abychom tradičně žasli nad tím, jak mají
šikovné ruce a chytré hlavy.

Hoby a zahrada

Foto: Formánek Josef

Velký dík za přípravu a organizaci patří všem,
kdo přiložili ruku (a hlavu ?) k dílu, zvláště
příteli Chmelíkovi, který už několik měsíců
bojuje s nemocí. Za dva roky na jubilejní
výstavě nashledanou.
Ludmila Vrabcová
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Nedílnou součástí kroniky je příloha, která
obsahuje písemné, obrazové nebo zvukové
dokumenty doplňující zápis v kronice.
Obec zabezpečí kroniku proti ztrátě, poškození
a neoprávněnému přístupu. Zápis do kroniky se
provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O
obsahu zápisu rozhoduje obec. Do kroniky
může každý nahlédnout ve vymezené době na
obecním úřadě; pokud je nahlížení umožněno
do kroniky ručně psané nebo do kroniky v
podobě tištěné vázané papírové knihy s
číslovanými listy, děje se tak pod dohledem
kronikáře. Občan obce starší 18 let, jakož i
osoba, které zákon přiznává práva občana obce,
může navrhnout písemně změnu, doplnění
nebo opravu zápisu v kronice. Obec na základě
těchto návrhů podle okolností zápis v kronice
opraví, doplní nebo jinak změní.
Tolik zákon. V současné době je poté, co
zemřel dlouholetý kronikář, pečlivý statistik
pan Stanislav Petříček obcí kronikářkou
stanovena paní Miloslava Čábelková ve
spolupráci s paní poštovní doručovatelkou
Marií Drábkovou.
Ludmila Vrabcová
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PODZIMNÍ
ZÁVODY
KOŇSKÝCH SPŘEŽENÍ
V KRAKOVANECH

Závody koňských spřežení

Foto: Gabriela Pilařová

Sobota 12. 10. 2013 patřila v Krakovanech
příznivcům ušlechtilých koní. Slunečné počasí
přilákalo na 4. ročník Podzimních závodů
spřežení 35 soutěžících vozatajů a přibližně
500 návštěvníků. Den začal ještě za mlžného
počasí přehlídkou a symbolickým křtem dvou
hříbat z místního chovu organizátora závodů
Roberta Moravce. Kmotry jim byli uznávaní
odborníci na koně Ing. Lenka Gotthardová,
CSc. (bývalá ředitelka NH Kladruby nad
Labem), Ing. František Petřík (člen komise
spřežení), Václav Novotný a Petr Dousek. Ti
popřáli hříbatům kromě zdraví také to, aby se
během svého života setkali pouze s dobrými
lidmi, kteří je nebudou ani zanedbávat, ani
přetěžovat.

Ten soutěž zdolal o sedm sekund lépe než druhý
Jan Hladík z JK Boharyně. Nejpočetněji
zastoupenou kategorii jednospřežní koní pak
ovládl Libor Kurka ze stáje 3K Přední Lhota,
který se umístil na prvním místě, před o 4
sekundy pomalejším Pavlem Drbohlavem z JK
Pamela Bylany, který tak obsadil druhé místo.
O Putovní pohár starosty obce Krakovany v
kategorii dvojspřeží koní soupeřilo 10
vozatajů. Zdeněk Jirásek z JK Robousy přijel
s cílem vylepšit své druhé místo z minulého
roku, a to se mu také podařilo. Zvítězil s 40-ti
sekundovým rozdílem nad druhým Liborem
Kurkou. Oba tito uznávaní čeští reprezentatni
tak přidali ke svým úspěchům ze soutěže
jednospřeží druhé medailové ocenění
v kategorii dvojspřeží. Třetí místo obsadil
stejně jako loni Robert Moravec. Na své si
přišly také přítomné děti, které se mohly svézt
na poníkovi. Velice vytížen byl také „konibus“,
u kterého se tvořila fronta zájemců čekajících
na svezení po blízkém okolí. O zpestření
programu se postarali členové ZKO Kolín –
Borky s ukázkou výcviku psů. Umění voltiže
(gymnastika na koni) pak pod vedením
Františka Machka předvedly děti z NH
Kladruby nad Labem.

Gymnastika na koni

Závody koňských spřežení

Foto: Gabriela Pilařová

Pro všechny kategorie byl krakovanskými
organizátory připraven dvoukolový terénní
parkúr se třemi maratonovými překážkami. Se
zapřaženým párem pony projel trať nejrychleji
Tomáš Firbacher reprezentující JK Zavadilka.

Foto: Gabriela Pilařová

Vozatajské závody pořádané v Krakovanech
byly nejen oslavou koní, ale i ukázkou
vozatajské dovednosti závodníků, mezi
kterými byli reprezentanti České republiky a
zkušení účastníci mezinárodních závodů.
Škoda, že tato akce nenašla pochopení u
zastupitelstva obce a musela se uskutečnit bez
jeho pomoci. Díky tak patří všem závodníkům
za jejich výkony a návštěvníkům za vytvoření
krásné divácké kulisy. Zvláštní poděkování je
určeno sponzorům a starostovi obce za jeho
osobní podporu.
člen organizačního týmu závodů

Miroslav Čábelka ml.
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LAMPIONOVÝ
PRŮVOD

Ohnivé show Novous Origo

Lampionový průvod

Foto: Formánek Josef

Letos se konal již třetí ročník lampionového
průvodu obcí. Průvod vycházel od základní
školy ke hřišti svíčkami osvětlenou cestou.
Pokračoval k areálu kinologů kde se napojil na
hlavní silnici , po které pokračoval k hasičárně.
Dále prošel chaloupkami směrem k hlavní
silnici na Uhlířskou lhotu a okolo domu p.
Kolínského a Jarešu zamíříl na hřiště .
Zde na průvod čekala cestička z vydlabaných
a osvětlených dýní, která je zavedla k
tanečnímu parketu , kde bylo připraveno
občerstvení . Podávala se dýňová polévka , čaj
a svařené víno.

Lampionový průvod
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Foto: Formánek Josef

Foto: Formánek Josef

Na závěr večera vystoupilo NOVUS ORIGO s
ohnivou show. Po celou dobu průvodu
bylo
zhasnuto pouliční osvětlení a z rozhlasu se
linuli stašidelné zvuky , což umocňovalo
strašidelnou atmosféru se strašidenými
zákoutími a strašidli. Touto cestou děkujeme
Všem kteří přispěli ke strašidelné atmosféře
a panu Švarcovi , který nám pro děti daroval
pitíčka.
Jana Špinková

EVIDENCE OBYVATEL

Martina Douděrová

Foto: Josef Formánek

Dovolte, abych Vás na konci roku 2013
seznámila se stavem nás – obyvatel obcí
Krakovany a Božec. Letos, jak jsem již psala
v jiném článku, to stojí nějak všechno za prd,
jen jiskru naděje a radosti nám přinesl letošní
přírůstek občánků a to narozených. Ale od
začátku .
Rok 2012 jsme končili se stavem 783 občanů.
Do konce měsíce listopadu se do naší obce
přihlásilo k trvalému pobytu celkem 31 nových
spoluobčanů, kteří si zde stavěli, ale i ti, co si
zakoupili starší domky. Z různých důvodů se
naopak odhlásilo z naší obce 10 občanů.
Letos, všichni to víme, je snad ten nejhorší rok
na počet lidiček, kteří nás navždy opustili.
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Věřte, že bych nejradši nepsala, ale
připomeňme si společně , kteří milovaní
z rodin, sousedé, kamarádi a známí nás tedy
letos opustili :
Zdeněk Lutera
Bohumil Tichý
Libuše Bubeníková
Oldřich Flieger
Václav Kalina
Olga Bížová
Dana Kaucká
Antonín Kaucký
Mareček Dvořák
Karel Tlučhoř
Vlastimil Tichý
Ludmila Nohejlová
Stanislav Bílý
František Vyhnal
Radek Podlešák
Jiřina Svobodová
Marie Zelená
Jaroslav Jamborský

Krakovany 205
Božec 19
Krakovany 50
Krakovany 152
Krakovany 181
Krakovany 80
Krakovany 75
Krakovany 75
Krakovany 163
Krakovany 114
Božec 15
Krakovany 197
Krakovany 3
Krakovany 202
Krakovany 3
Božec 25
Krakovany176

Všem rodinám, které prožívají
smutek nad bolestivou ztrátou
věnujme myšlenku účasti .

Ale život je i radost a ta letos do naší obce také
zavítala a 7 rodinám přibylo sluníčko a štěstí
v podobě miminka. A kdože se nám vyklubal na
svět?
Mikulášek Tyllner
Adélka Šrámková
Anežka Dostálová
Mareček Dvořák
Davídek Vrzák
Vaneska Tichá
Nikolka Kulhavá
Dominiček Gallert

Božec 40
Krakovany 309
Krakovany 134
Krakovany163
Krakovany 189
Krakovany 232
Krakovany 283
Krakovany 311

Co přát miminkům? No přeci pevné zdravíčko,
lásku rodičů a dlouhý život. Snad jsem na
nikoho nezapomněla, to bych nerada.
K poslednímu listopadu nás tedy je 794. Ráda
bych příští rok psala jen kolonky přihlášen,
odhlášen a narozen. Ale bohužel, karty života
nezměníme. Pevné zdraví a nervy, štěstí a
lásku, Vám všem.
M. Douděrová

ADVENTNÍ
LADĚNÍ

První neděle adventní

Foto: zdroj web

Je prosinec, adventní čas, čas bilancování a
rozjímání. Jistě mi dáte za pravdu, že ten letošní
advent máme opravdu o čem přemýšlet a nad
čím se zadumat. Letošní rok 2013 je divný, dost
divný. Jaro skorem žádné,v létě nic nešlo,
myslím tím kytičky a zeleninu. Rajčata
nestačila dozrát, ve skleníku mšice a molice.
Jahody nezrály, okurky nerostly a dýně, darmo
mluvit. V práci blázinec, u mě chodníky,
kanalizace, voda , silnice , uzávěrky , audity. U
každého je to jinak a jiné starosti. Podzim, tak
ten se vůbec, ale vůbec nepovedl. Spousta z nás
dostala od života takovou ťafku, že je z toho až
špatně. Mnohým z nás se život zadrhl, dlouho
se budeme rovnat s tím, že láska může bolet,
radost z nového života má i své temné stíny.
Těžko se dá uvěřit tomu, že nějaká moc tam nad
námi , může dopustit tolik bolesti v jedné
rodině. Na podzim nás opustilo opravdu moc
lidiček, maličtí, mladí i ti, co si život stihli užít,
ať tak či tak, je to pro rodiny tak moc, moc
bolestivé . Bohužel se ta ťafka od života
nevyhnula ani mě, mojí rodině. Člověk si může
stokrát, tisíckrát říkat, je to život, nic
nenaděláme, ale ono to hodně bolí a bohužel to
nepřebolí. Jezdili jsme za taťkou dva měsíce ,
den co den a viděli jsme tolik životního trápení,
beznaděje, že mně pak přijdou absurdní a
malicherné šarvátky a rozbroje mezi námi
všemi. Nějaké chodníky, přípojky,silnice,
osvícení stromku, málo plné dárkové balíčky
zadarmo , další a další …, ale to si člověk
uvědomí většinou, když už je pozdě.
Nebuďme jen konzumenti života, ale buďme
tolerantní , chtějme pomáhat potřebným, pokud
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hledáme na někom či něčem chybu, podívejme
se nejdříve na sebe. Nežli někoho raníme
slovem, rozmysleme si , co vypouštíme z pusy.
Naučme se odpouštět.
Rodiče mrňat , věnujte se svým dětem, hlaďte
je a ujišťujte je o tom, že jsou bezmezně
milovány, povídejte si s nimi, čtěte pohádky a
nenahrazujte svůj čas věnovaný dětem, za
společnost televize, počítače a her. Ony vám to
jednou vrátí. Vy, odrostlé děti, nepřehlížejte
rady rodičů, dědečků a babiček. Buďte
zodpovědní za svůj život, neberte ho na lehkou
váhu. Dávejte najevo, že máte rádi a že jste rádi,
že jste milováni. Berte život zodpovědně. A my
všichni, buďme vděčni, že můžeme svým
blízkým , milovaným říci každý den, mám tě
rád, mám tě ráda. Může se stát,že bychom
mohli litovat, že jsme to nestihli včas říct.
Doufám, věřím a přeju nám všem lepší časy a
především hezké rodinné vztahy a hlavně
pevné zdraví.
M. Douděrová

větvičkami a svíčkami.V současné době se
výrobě věnců fantasii meze nekladou. Záleží na
vkusu. Ne vždy musí být z větví jehličnanu.
Originální jsou třeba věnce z jablek, ze šišek,
keramické, dřevěné. Dá se však říct, že
v jednoduchosti je krása.V naší republice
máme adventní věnec zapsaný v knize rekordů.
Na Znojemsku ho zdobí již desátým rokem a
má průměr sedm metrů.
Doufám, že Váš malý a hezký adventní věnec
Vám spolu s dalšími Vánočními symboly
přinese do vašeho domova klid a pohodu
a prožijete příjemné svátky spolu se svými
nejbližšími.
Tlučhořová Dagmar

ADVENTNÍ

ROZSVĚCENÍ

VĚNEC

VÁNOČNÍHO STROMU

Rozsvěcení vánočního stromu

Adventní věnec svépomocí

Foto: Miroslav Koriťák

Adventní věnec je symbolem Vánoc již dlouhá
léta. Je ozdobou domácností a díky čtyřem
svíčkám ukazuje čas zbývající do Štědrého dne.
Letos připadla první adventní neděle na první
prosincový den. V tento den se zapaluje první
svíčka. Adventní věnec může mít mnoho
podob. Z historie je známo, že první adventní
věnec, bylo prý dřevěné kolo od vozu ozdobené
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Foto: Miroslav Koriťák

I letos se u nás první adventní neděli rozsvítil
vánoční strom. Děti z naší základní školy
a mateřské školky nám zaspívali koledy za
doprovodu kytary. Vyráběli také přáníčka.
Na zahřátí bylo svařené víno, čaj a k nakousnutí
vánočka.
Na příští rok se plánuje nové osvětlení, které je
více než nutné. Inu je stále co zlepšovat.
Přejeme Všem krásné a poklidné prožití svátků
, mnoho zdravíčka a úspěchů v nadcházejícím
roce.
M. Douděrová
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ZKO KRAKOVANY

Vážení čtenáři Krakovanského zpravodaje,
vítáme Vás u článku, který představí činnost
našeho klubu v letošním roce.
Členská základna se nám opět rozrostla, jak o
pejskaře, kteří začínají, tak (pro nás
zasvěcence) o dost zvučná jména v tomto
sportu. I díky nim se naše organizace dostala do
většího povědomí. Z. Marousková a S. Rohla
se zůčastnili CACITu v Dobříši (pes-šampion
práce) a Mistrovství republiky Belgických
ovčáků v Chánovicích, kde Z. Marousková
obsadila krásné 9. Místo a I. Zemanová, která
reprezentovala na Mistrovství republiky
stopařů v Č. Budějovicích, obsadila místo
druhé a tím se nominovala na Mistrovství světa.
Během roku jsme se zúčastnili ještě mnoha
závodů tady v okolí i kousek dál (Kácov,
Jaroměř, Šumperk) a odevšad jsme si přivezli
pěkné výsledky.
Závěr sezony se konal, jako každoročně, u nás
na Mikulášských Závodech v sobotu 30.11.
Počasí nám docela přálo a bohatá účast
závodníků z blízka i z daleka (Šumperk), ale i
diváků nás velice potěšila. Předávání cen sice
probíhalo až skoro za tmy, ale závodníkům to
nijak nevadilo a plně si to užívali. I večerní
zábava je nalákala a někteří zůstali až do
Neděle.

Závěrem chceme poděkovat sponzorům, kteří
se nemalou měrou podíleli na spokojenosti
závodníků, přispěním na poháry a ceny, které se
psovodi odváželi za výborné výkony.

Foto archiv ZKO

Celý den bylo postaráno i o občerstvení
u udírny i v kantýně, pod výborným vedením
manželů Stejskalových. Pokud jsme Vás tímto
článkem nalákali a chcete se o nás dozvědět víc,
přijďte mezi nás nebo navštivte stránky ZKO
Krakovany (www.zkokrakovany.hys.cz), kde se
během pár dnů dočtete výsledky závodů a
prohlédnete si fotografie z výše uvedené akce i
akcí předchozích.
Hezký den Vám přeje

ZKO Krakovany

KRAKOVANSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ
Vaše návštěvnost kz1: 8040, Počet foto reportáží: 35, Počet video reportáží: 10

Děkujeme za přízeň, kladné i záporné reakce v roce
2013. Doufáme že budeme moci i nadále provozovat
tento pro Vás i nás zajímavý web. Nicméně postrádáme
finance na chod zvětšeného webu, který by poskytl
prohlídku i starších foto a video reportáží a fungoval by
i jako online kronika. S přibývajícími reportážemi, roste
i datový prostor potřebný pro kvalitní provoz webu.
Líbí se Vám náš web ? Chcete i nadále sledovat dění

v obci? Chcete mít přehled o kulturních akcích ?
Podpořte nás jakýmkoliv darem ve formě finančního
dárku na: č.ú. 2800394887/2010 FIO Banka
Pevně věříme že i naše KZ1 je takovým celoročním
dárkem těm, kteří sledují tento web.

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VÁNOCE
Koriťák Miroslav a Josef Formánek
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
KRAKOVANY
Ten vánoční čas dočkali jsme zas,
ptáčci v oblacích zpívají, pastuškové vytrubují,
co to nového, neslýchaného…
Jů…To se těšíme. Kdo? No přece my, všechny
děti ze základní a mateřské školy. Aby nám čas
čekání na Ježíška plynul rychleji, připravily pro
nás paní učitelky taneční a písničkové
překvapení. Vypravili jsme se za ním do zdejší
tělocvičny. Překvapení to bylo mikulášské
a hlavně, pro všechny nezbedy, čertovské.
Ocitli jsme se v „pekelném podzemí“, to nám
bylo jasné hned, jak jsme vešli. Pavučiny, černé
kožešiny, rozházená košťata a kotel na velkém
ohni. Sedělo se na žíněnkách jako na pravé,
udupané, čertovské hlíně. Prostě peklo, žádný
pořádek. V tomhle „začouzeném peklíčku“ nás
přivítal trochu popletený a koktavý čert
Barnabáš. Točil ocasem, ukazoval rohy a prý,
jestli z něho máme strach. To víte, že jsme se
vůůůbec nebáli! A tak nám ukázal pravý,
čertovský tanec. Mohli jsme poskakovat,
dupat, křičet a kdo si v tom mumraji na čertisko
sáhl, zjistil, že se mu pěkně práší
z kožichu.Najednou se Barnabáš zastavil,
přestal chrastit řetězem a zavelel: „ Ticho,
někdo jde!“. Všichni jsme pozorovali, jak čert
vykoukl dírou z čertovského podzemí a pak
zavolal: „Pozdravte děti, přichází Mikuláš“.
Opravdu! Blížil se k nám, celý v bílém, se
špičatou čepicí a opíral se o stříbrnou berlu.
„Barnabáši, co to tu provádíte, co je to za
rachot?“ „Ale to nic, my si s dětmi jen tak
zpíváme“, zachraňoval situaci čert. Mikuláš se
s úsměvem obrátil k nám a ptal se, jestli jsme
hodní. Všichni jsme pravdivě volali, že jsme
nikdy, nikdy nezlobili. Mikuláš chtěl tedy
přistoupit k rozdávání dobrot. Málem to ale
nedopadlo! Barnabáš to popletl a místo pytle
s dárečky podal Mikulášovi truhlu. Pěkně se
bílý pán na čerta mračil, když zjistil, že v ní pro
děti nic není. Pekelník to musel bleskurychle
napravit. V našich nedočkavých rukách se pak
objevil okénkový adventní kalendář, sladká
tabulka čokolády a prvňáčci dostali od
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Mikuláše na čtení slabikář. Všichni jsme
poděkovali a rozloučili se s vousatým
dědečkem říkankami a písničkami. A nebyl by
to čert, aby, jen co Mikuláš zmizel, nevymyslel
čertovinu – rychlou, pekelnou písničku. Takže
pozor! Postavit! Připravit a … Rohy, ramena,
kolena, palce kolena palce, kolena palce Rohy,
ramena, kolena, palcebulvy, slechy, frkola - a
rychleji a ještě rychleji a ještě…
Čerte Barnabáši, tys nám dal. Tak zase za rok,
nashledanou.
Květoslava Kadavá

ČERTI
Je 5.prosince,
svátek má Jitka,
podvečer , kdy
chodí Mikuláš se
svým andělem a
čerty. Je čtvrt na
osm večer a nic
jsem neslyšela.
Myslím tím štěkot
psů, který doprovází pochůzku Mikuláše
s čerty. Už to není , jako to bývalo dříve. Jako
malá holka jsem se už s příchodem podvečera
bála a čekala u okna, kdy budu slyšet právě ten
povyk po vsi, který oznamoval, že se to už blíží.
Pamatuji si, že jednou , to jsem se ale vážně
bála, přišel k nám Mikuláš a čert, ale pro mě
tentokrát byli opravdoví, strašní a skuteční.
Utekla jsem do pokojíčku a oni za mnou.
Nakonec jsem to s pomocí maminky zvládla,
ale šeptala jsem ještě ráno. Proti mě byli starší o
10 a více let. Dnes s úsměvem vzpomínám,
Mikuláš byl Vašek Zavadil a čert Jirka
Kolínský. Většina z vás ví, o koho jde.
V současnosti se Mikuláš s čertem objednávají
na telefonu či mailu. Rodiče děti snad až moc
chrání před zdravým postrašením. Neznám
nikoho , kdo by z Mikuláše oněměl či
onemocněl. Asi je to dobou. Možná si každý
své dětství idealizuje, ale myslím, že moje
dětství bez počítače, internetu, mobilního
telefonu , bylo krásné. Přeju dnešním dětem,
aby také za 40 let mohly na své dětství
vzpomínat , jako na krásné.
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FOTBAL
V KRAKOVANECH
Po skončeném uplynulém ročníku, kdy náš tým
bojoval až do posledního zápasu o postup, který
nakonec unikl o pouhý jeden bod, bylo v létě
pro všechny jasným cílem posílit tým takovým
způsobem, abychom se opět dokázali prát o
postup. Toto se podařilo až nad očekávání
dobře. K týmu přišel na hostování z Jestřábí
Lhoty L. Jelínek. V týmu zůstal i Petr Kozel
ml., který uplynulý ročník strávil na hostování
v Suchdole hrajícím I.B třídu a nejvýznamnější
posilou byl po více jak 15 letech návrat Romana
Tlučhoře, který díky svým zkušenostem
s třetiligovým fotbalem a přístupu k zápasům a
tréninkům vzbudil mezi hráči opět chuť plně
trénovat a pro výsledek udělat na hříšti
maximum. Z toho vznikla spanilá jízda
fotbalistů podzimní sezonou, kdy přemožitele
našli až v posledním utkání a z možných 39
bodů jich získali 37 při skóre 35:9. Po právu jim
tak patří 1. místo v tabulce. Kaňkou podzimu
bylo pouze zranění P. Kozla, který se v třetině
soutěže zranil a do konce soutěže už
nenastoupil.
Jak už to bývá pravidlem u B – týmu kmenová
základna není dostatečně veliká, aby každý
zápas odehrála stejná sestava. Nicméně tento
tým by měl být také tvořen hráči, kteří nehrají
celé zápasy za A – tým a dorostenci, pro které
by toto měly být první zkušenosti s dospělým
fotbalem. Toto vše se během podzimu dařilo
plnit, a tak není důležité, že některé zápasy
skončily prohrou, což v celkovém součtu
znamená 7. místo po podzimní části soutěže.
Trenéři dorostu si musí připadat jako při jízdě
na horské dráze. Alespoň tak to vypadá při
pohledu na jednotlivé výsledky dorostenců.
Bohužel toto je věk, kdy lidé mají spoustu
zájmů a je těžké je všechny skloubit
dohromady a když se k tomu ještě přidají tresty
doma od rodičů a za špatné známky ve škole je
dítěti zakázán sport, tak poté na jeden zápas
přijde 15 dorostenců a další zápas pro změnu
musejí přijít hrát i žáci, aby k zápasu nastoupilo
11 hráčů.
Výsledkem tohoto všeho je 7. místo v tabulce
se ziskem 14 bodů z 10 zápasů.
I přes toto všechno je zde velká naděje pro
budoucnost krakovanského fotbalu.

Zápas Krakovany - Jestřabí Lhota

Foto: Formánek Josef

U našich nejmenších se opět projevují
generační výkyvy, které jsou v žákovské
kategorii na této úrovni obvyklé. Tentokrát je to
ale v náš prospěch, neboť žáci jsou po podzimní
části sezony na pěkném 2. místě
s jednobodovým odstupem na první Polepy,
kdy během 11 zápasů dokázali vstřelit 106
branek a naopak pouze 7 jich inkasovali.
Závěrem bych chtěl Všem hráčům,
funkcionářům a fanouškům popřát klidné
prožití svátků vánočních a v Novém roce
spoustu osobních úspěchů.
Luboš Kubíček

TO PROSTĚ
MUSÍM NAPSAT

Fritscherovic srub

Foto: M. Douděrová

Miluju kytičky , nevadí mi práce kolem nich,
ale letos, mě silně naštvaly. Na konci srpna
jsem musela moje lilky vyhodit, protože byly
pro ostudu. Prostě se nezadařilo, nevím.
Chodím denně okolo fritscherovic srubu na
parcelách. Paní domu, každý rok osazuje
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balkon kytičkami a letos by Přemek Podlaha
čuměl. Letničky z balkonu zmizely , fakt,
nekecám, až na 1. adventní neděli, čili 1.12.
neskutečný. Ale ty kytky byla věčná škoda
vyhazovat, ony i toho 1. prosince byly lahvově
zelený, kvetly a nebyly namrzlý, prostě
nechápu. Janě skládám poklonu, kdo umí , ten
umí a kdo neumí, tak čumí. Já čuměla.
PS:
tohle jsem fotila 13.11, ale stejně to
vypadalo toho 1.12.
M. Douděrová

JEŽÍŠEK
EXISTUJE
Nebývá zvykem, že by
člověk zažil takové
setkání jako já. Stalo se to
zrovinka v den před
první adventní nedělí.
Doháním vánoční zakázky a byl jsem v práci
v sobotu o něco déle. Vypnul jsem všechny
kopírky, zhasl světla a připraven k odchodu
otevírám dveře. Když tu v jednom okamžiku
objevil se na mé pracovní židli chlapec s
krásnými zlatem třpytivými vlasky. Kolem
jeho postavy se linula záře která pokrývala
svými paprsky okolí celé kanceláře. Zavřel
jsem dveře od obchodu, zamkl a sedl jsem si
naproti tajemnému chlapci.
Ahoj kdo jsi ? Zeptal jsem se chlapce
Já jsem Ježíšek, ale nesměj se mi. Jestli se
budeš smát, tak zase zmizím.
Né neboj proč bych se měl smát ?
Mě se některé děti a někdy i rodiče smějí.
Moc ve mě nevěří. Říkají že jsem vymyšlený.
No tak nebuď smutný. Je pravdou že já jsem
Ježíška viděl jen jako postavičku v Betlému.
A to musíte lidičky vždycinky všechno vidět
aby jste něčemu věřili ? Láska taky není vidět,
je to cit a taky v ní věříte. Nebo snad ne ?
Když Vás má někdo rád, nebo vy jeho,
taky ho nesmažete ze svého srdce když odejde.
Upřeně jsem Ježíška poslouchal.
Dříve to bylo všechno jiné. Lidé byli více
skromnější, byli jim vzácnější krásná slova
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nežli drahé dary. Měli jeden k druhému blíže,
více si pomáhali, radovali se z maličkostí. Stáli
při sobě a hlavně více věřili. Dnes je to těžká
práce roznášet dárky dětem když ve mě nevěří.
Začínají věřit v kolegu Santu Clause. Nic
nechci kolegovi ze západu vytýkat, ale myslím
že v Čechách a na Moravě budu stále o štědrém
večeru přicházet otevřeným oknem jenom já.
Neměl jsem slov. Zmohl jsem se jen na
otázku. A co bychom měli změnit ? Jak
bychom se měli chovat ?
Víte vy dospěláci jste moc vytížení prací. Vím
je to těžké v této době ale zpomalte trochu.
Hrajte si s dětmi. Užijte si společné chvilky.
Smějte se, radujte a blázněte. Navštivte své
blízké, rodinu. Podělte se o zážitky.
Nenechávejte své děti na pospas počítačům
a televizi. Až budete staří budete chtít vrátit čas
až tam kde jste mohli nahradit televizi svým já.
Jak jsem tak poslouchal Ježíška,
uvědomoval jsem si, že vlastně mluví i o mě.
A já stále proč si v duchu říkám že se svému
synkovi málo věnuji.
Ještě jsem se tě chtěl Ježíšku zeptat, zdali po
tom všem zklamání od nás lidí zavítáš o
letošním štědrém dnu do našich domovů ?
Jsem přeci Ježíšek a k Vánocům patřím od
pradávna budu se snažit navštívit každou
domácnost a každou rodinu a každého kdo
bude sám. To víš mám toho moc. Musím letět
sbírat dopisy od dětí. Tak ahoj a pozdravuj
Lukáška.
Jak se nečekaně Ježíšek objevil, tak i zmizel.
Až do teď mě toto setkání leželo v hlavě
a musel jsem se podělit i s vámi ostatními
o toto cenné kouzlo českých Vánoc.
Miroslav Koriťák
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