Starosta obce Josef Polák

Foto: Miroslav Koriťák

Vážení spoluobčané,
začátek nového školního roku ohlásil blížící se
příchod podzimu, který je v Krakovanech spojen se
svatováclavským posvícením. Letos je začátek
podzimu spojen i s konáním komunálních a
senátních voleb, které se konají ve dnech 10. a 11.
října. Uvedená skutečnost mě vede k zamyšlení nad

právě končícím volebním obdobím. Jedná se
o bilancování, které podle mého názoru rozhodně
nevyznívá špatně.
Konečně posuďte sami.
V právě končícím volebním období se podařilo
v Božci vybudovat veřejný vodovod včetně
domovních přípojek. Díky této skutečnosti
se podařil vyřešit zejména v horní části Božce
problém spojený s nedostatkem kvalitní pitné vody.
V horní části Božce se rovněž podařilo vybudovat
splaškovou kanalizaci včetně čerpací stanice.
Uvedená kanalizace je napojena na řád splaškové
kanalizace v Krakovanech. Obci se rovněž podařilo
získat dotaci z Fondu životního prostředí
Středočeského kraje na dostavbu základního řádu
splaškové kanalizace v dolní části Božce včetně
přečerpávací stanice. Na výstavbu základního řádu
splaškové kanalizace v dolní části Božce včetně
čerpací stanice a výtlaku se podařilo získat dotaci
ve výši 5 416 787 Kč. Výstavba bude realizována
v roce 2015. Rovněž v tomto volebním období
se podařilo vybudovat chodník a domovní vjezdy
ve „Lhotecké ulici". Chodník včetně domovních
vjezdů byl vybudován vlevo ve směru jízdy
na Uhlířskou Lhotu v úseku mezi domem Václava
Novotného a Stanislava Kolínského. Dále byla
v tomto volebním období provedena oprava silnice
v ulici "k Božci" v horní části obce. Silnice byla
poničena během plynofikace obce a při výstavbě
vodovodu a splaškové kanalizace. Následně byl
v ulici "k Božci" vybudován chodník ze zámkové
dlažby včetně domovních vjezdů. Chodník byl
vybudován vpravo ve směru jízdy na Božec
v úseku mezi bývalým domem p. Danielky
a domem Pavla Kaliny. Domovní vjezdy byly
vybudovány po obou stranách ulice. Do původního
projektu byla zahrnuta i výstavba devíti
parkovacích míst. Parkovací místa měla být
vybudována vlevo ve směru jízdy na Božec. Na
základě petice občanů žijících v shora uvedené
ulici vlevo ve směru jízdy na Božec bylo od
výstavby parkovacích míst zastupitelstvem obce
upuštěno. Celá problematika bude s největší
pravděpodobností znovu otevřena po volbách
v nově zvoleném zastupitelstvu. Pokud občané
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z ulice k Božci přehodnotí svůj názor k výstavbě
parkovacích míst, bude možné tato parkovací místa
dodatečně vybudovat. Nejdůležitější akcí právě
končícího volebního období byla rozhodně
generální rekonstrukce budovy mateřské školy
včetně zhotovení nástavby. Celá nástavba byla
vybavena novým nábytkem. Díky této generální
rekonstrukci se podařilo navýšit kapacitu mateřské
školy z 25 dětí na 50 dětí. Mateřská škola je od
rekonstrukce v roce 2011 naplněna 100%.
Mateřská škola je v současné době schopná
vyhovět požadavkům všech rodičů o umístění dětí
do svého zařízení.
Ke školskému areálu ještě několik slov.
O prázdninách byl proveden nátěr všech oken
v základní škole včetně vchodových dveří. Ještě
v měsíci září letošního roku bude provedena
generální oprava rovné střechy nad školní kuchyní
a školní jídelnou z důvodu zatékání. Stará střecha
bude postupně kompletně stržena a nahrazena
střechou novou. Generální rekonstrukci provede
společnost pana Danouše Jareše, Alustav s. r. o.
Krakovany. Uvedená společnost provedla
v tomto volebním období úspěšně i opravu střechy
tělocvičny. Další velkou akcí realizovanou
v průběhu tohoto volebního období byla oprava 5-ti
místních komunikací v Krakovanech. Jednalo se
o místní komunikace poničené během plynofikace
obce, výstavby vodovodu a splaškové kanalizace.
Opraveny byly následující místní komunikace:
- od domu Václava Tichého v dolní části obce
k haltýři pod domem pana Trojana (lokalita 19-ti
stavebních parcel)
- od domu Josefa Šplíchala ml. v dolní části obce
k domu Miroslava Doležala na "průhonové cestě"
- od základní školy k bývalému domu Aloise
Strouhala
- část ulice "k lesu" - od domu pana Tuhého k domu
pana Vániše
- ulice pod hřištěm - od domu pana Kolínského
k domu paní Černé
Pokud mluvíme o opravě místních komunikací,
nesmíme zapomenout na výstavbu dvou cest v
lokalitě 19-ti stavebních parcel pod domem pana
Trojana. V této lokalitě bylo rovněž provedeno
zaústění dešťové kanalizace do nově zatrubněného
příkopu, který odvádí celoročně vodu z haltýře pod
domem paní Podlešákové do Předveského potoka.
Rovněž v této lokalitě byl vybudován i příkop za
účelem odvodu přívalové vody do Předveského
potoka. Během září bude v této lokalitě
zprovozněno i 6 nových luceren veřejného
osvětlení. V neposlední řadě byla provedena
rekonstrukce dětského hřiště umístěného na starém
fotbalovém hřišti. Na rekonstrukci se výrazně
podílela společnost Agro pana Nerudy, která
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poskytla na nákup nových herních prvků
sponzorský dar ve výši 100 000 Kč. Nezbývá než
poděkovat. V současné době se podařilo obci získat
dotaci od Středočeského kraje ve výši téměř
200 000 Kč na nákup nových herních prvků pro
dětské hřiště umístěné na zahradě mateřské školy.
Mezi úspěšné projekty rozhodně patří i vybudování
nové autobusové čekárny na křižovatce
u samoobsluhy. Na autobusovou čekárnu získala
obec dotaci od Místní akční skupiny (MAS) Zálabí.
V září bude rovněž zahájeno Povodím Labe v rámci
protipovodňových opatření čištění Předveského
potoka v úseku mezi silnicemi z Krakovan
do Bělušic a z Krakovan do Týnce nad Labem.
Shora uvedené akce se nám podařilo realizovat
pouze díky tomu, že jsme byli úspěšní při získávání
krajských, státních a evropských dotací.
Za uplynulé čtyři roky získala obec dotace
v celkové výši cca 33 mil. korun. Řádné daňové
i nedaňové příjmy obce činily cca 28 mil. korun.
Jinými slovy řečeno dotační příjmy obce převýšily
cca o 5 mil. korun příjmy garantované státem na
základě rozpočtového určení daní.
Jsem přesvědčen, že není mnoho obcí do 1000
obyvatel, které se mohou pochlubit podobnou
bilancí. Přestaňme však bilancovat a vraťme se do
přítomnosti.
Přeji Vám příjemné prožití "babího léta" a hlavně
hodně klidu, pohody a zdraví.

starosta obce Josef Polák

Obec Krakovany oslavila ve dnech
20. až 22. června 2014 výročí 770 let od založení
obce. První zmínka o obci Krakovany pochází
z roku 1244. Sídlil zde Vladyka Honata z
Krakovan. Přes sérii majitelů se dostáváme do roku
1510, kdy Mikuláš z Mezilesí prodal Krakovany
Pernštejnům. Tento mocný rod připojil naši obec
k Pardubickému panství. Dějiny Božce se začaly
psát v roce 1331. Na konci 16. století se stal
majetkem císaře Rudolfa II., který jej roku 1607
připojil k Poděbradům. Krakovany a Božec byly
administrativně spojeny v rámci okresu Kolín
v roce 1961. Je až neuvěřitelné, jak se obec vyvíjela
a jak se nedá naplánovat, jakým směrem se bude
ubírat další vývoj. Jistě stojí za to,
na chvíli se zastavit a uvědomit si,
jak každodenní práce a smýšlení lidí udává směr.

NOVINY KRAKOVAN A BOŽCE

Oslavy 770 LET

PRAVIDELNÝ TŘÍMĚSÍČNÍK

Foto: Žanet Rejfková

Nyní k samotným oslavám. Panu starostovi se
podařilo získat dotaci od Středočeského kraje.
Kulturní
výbor společně se starostou obce
vymýšleli program oslav. Přáním bylo pobavit lidi
a zároveň je zapojit do spolupráce. Musím zde
zmínit, že bylo úctyhodné, jak se všichni snažili
splnit své úkoly.

Hlavní část oslav se uskutečnila v sobotu 21. června
na hřišti. Odpoledne předvedli ukázku své činnosti
SDH Krakovany a HZS Kolín. Následovala
přehlídka fotbalových utkání. Krakovanské
tygřice x stará garda Krakovan ,hráči pobavili sebe
i fanoušky. Následovalo přátelské utkání SK
Krakovany x Krakovany za Slovenska. Atmosféra
zápasu byla výborná. Přestávku mezi zápasy
vyplnila ukázka výsledku práce místního
kynologického klubu. Během sobotního odpoledne
byl na hřišti zajištěn malý kolotoč a skákací hrad.
Po celý den nechybělo bohaté občerstvení, které
přispívá k dobré náladě velkou měrou.
Večer se konala taneční zábava pro všechny věkové
kategorie. K tanci i poslechu hrály kapely Domino
a Suchdolanka. V neděli dopoledne se v místním
evangelickém kostele konala slavnostní
bohoslužba. Následovalo vystoupení dětí ze
ZŠ Krakovany a pěveckého sboru z Trnávky.
Všem zúčastněným byl odměnou příjemný zážitek
a slova k zamyšlení. Veřejnosti byla umožněna
prohlídka MŠ a ZŠ. Oslav se na základě pozvání
zúčastnily návštěvy z Krakovan na Slovensku
a Popielowa z Polska.

Lída Podlešáková

Oslavy 770 LET

Foto: Josef Formánek

Oslavy 770 LET

Foto: Miroslav Koriťák
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Většinou se mě lidé ptají, kdože to je a kde bydlí,
tak jsem to popsala tak, aby nám všem bylo jasno.
Snad to rodičům nebude vadit.
Děti jsou květy života, tak jim přejme pevné
zdravíčko, hodné a milující rodiče, šťastné
bezstarostné dětství plné her a radosti a těm čápům
šťastnou cestu .

Martina Douděrová

Vítání občánků

Foto: Adéla Pospíšilová

Letos v květnu jedenáctého v neděli jsme na našem
obecním Úřadě přivítali do života v Krakovanech
celkem 12 nových občánků. Je to za 15 let co tu
pracuji největší počet prcků, co se nám podařilo
vítat. Počítali jsme i s návštěvou prarodičů
a sourozenců, tak vítání proběhlo na dvě etapy. To
bylo v květnu a nyní čekáme na dvě miminka, která
se mají vyklubat na svět co nevidět a budeme opět
chystat další vítání, kdy už máme aspoň 6 čekatelů.
Asi na naší obec mají dobrý vliv čápi, kterým se
letos konečně po dlouhé době podařilo uhnízdit
a vyvést mladé. Snad na tom něco bude, že prý kde
jsou čápi, tam se dobře daří. Ale to by bylo na jiné
povídání, zpátky k miminkům. Jak jsem psala,
celkem jsme uvítali 12 dětí a to vyrovnaný poměr, 6
kluků a 6 holčin. Jelikož musíme ctít zákon o
ochraně osobních údajů, nemůžeme k dětem
napsat, kdy se nám narodily, tak budou řazeny
podle data od nejstaršího k nejmladšímu.
A koho že tu máme?
Jakoubek Maťašovič - Krakovany 284 (parcely
na Božec – proti ovečkám ), Mikulášek Tyllner Božec 40 (dům vedle pana Stehlíka), Anežka
Dostálová - Krakovany 134 ( tatínek Lukáš Dostál
od Moravců), Davídek Vrzák - Krakovany 189
(dům po paní Mazukiewiczové), Nikolka Kulhavá
- Krakovany 283 ( maminka za svobodna Romana
Kuklová), Adélka Šrámková - Krakovany
309 (parcely u rybníka na dolejšku ), Vaneska
Tichá - Krakovany 232
(bytovka pod poštou
), Dominiček Gallert - Krakovany 311 ( parcely
u rybníka na dolejšku), Dominiček Láša Krakovany 169 ( babička paní Jánská), Violka
Daňková - Krakovany 275 (parcely na Božec
- sparťanský domek), Jakoubek Plachý
- Krakovany 125 (maminka za svobodna
K. Vlastníková ), Terezka Tučková - Krakovany
81 (dům pod Živnůstkovými)
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Letošní dětský den se uskutečnil 7. června v areálu
Kinologů a okolním lese. Účast byla opět velice
hojná i počasí nám velice přálo. Tématem letošního
dětského dne bylo roční období. Na děti tak čekaly
čtyři zastávky - jaro, léto , podzim , zima kde
absolvovaly úkoly . Nechyběl ani tudíž např.
vánoční stromeček, sněhuláci, andělé a dárky. Po
návratu do areálu čekalo na všechny bohaté
občerstvení, pro děti zde byl skákací hrad ,
pohádka, kouzelník a na závěr se konalo i letecké
vystoupení při kterém piloti letadel házeli dětem
bonbony. Všem děkujeme za účast.

Jana Špinková

Dětský den

Foto: Miroslav Koriťák

Tak jako každý školní rok, tak i na závěr toho
minulého, jsme se vypravili na školu v přírodě.
Tentokrát jsme se vydali do penzionu Artur,
v Janově nad Nisou. Přivítal nás velmi milý
personál chaty a děti čekaly pěkné pokojíčky,
bazén, hřiště a samozřejmě hodně zábavy.

Škola v přírodě

Foto: archiv ZŠ, MŠ

Všechny se zúčastnily „Olympijských her“
a podaly velmi dobré výkony v běhu do pahorku,
krátkém běhu, dlouhém běhu, skoku
z místa, skákání přes švihadlo a štafetovém běhu.
Svou statečnost děti ukázaly při noční hře, kde jim
cestou lesem svítily jen malé svíčky. Musím říci, že
i naši nejmenší prvňáci si vedli opravdu dobře. Děti
také překonávaly při výstupu korytem potoka
nejrůznější překážky (lana, kameny, houpačky,
lávky a mosty). Za překonání těchto překážek čekal
na všechny sladký poklad. Přiblížil se poslední
večer školy v přírodě a tím i vyhlášení výsledků
olympiády. Jak už to bývá, ti nejlepší si odvezli
zlaté medaile, ale nikdo neodešel s prázdnou, byly
i medaile stříbrné a bronzové, leskly se na hrudi
každého sportovce. Všichni už se určitě těší na
letošní školu v přírodě, která se uskuteční opět na
závěr školního roku. Kam se vydáme? Na Benecko
do Hotelu Bára.

Po prázdninách otevřel školní rok dveře do
I. oddělení novým malým dětem a uvítal ve
II. oddělení děti, které už mateřskou školu dobře
znají. Ale že ti noví předškoláci vyrostli…
Ještě před několika měsíci se na ně „vytahovali“ ti
loňští. Na konci minulého školního roku „složili“
mateřinkovou „maturitu“ při pyžamkové párty
a dnes již hrdě vykračují s taškou do školy. Určitě si
vzpomenou, jak jsme se sešli na konci června,
jedno odpoledne v mateřské škole. Každý měl
batůžek a v něm vše potřebné. Zvlášť důležité byly
baterka, plyšák a pyžamko.
A protože to měla být párty – začala pěkně
slavnostně. Na stolech s ubrusy se objevily tácky
s různými dobrotami a chuťovky v podobě mini
řízečků. Ještě, že ty hodné maminky a babičky
máme. Při hodování se také parádně směňovaly
nejrůznější bonbony v barevných papírkách.
Začátek zábavného odpoledne odstartovaly
i špunty, které odskočily z dětského šampusu.
Všichni, co jsme se v mateřské škole tři roky
scházeli, jsme si připili na zdraví. Bude se těm
našim „školáčkům“ v 1. třídě dařit? To, že jsou děti
šikovné, potvrdily při první hře „Otázky
z klobouku“. Vytahovali si z klobouku kartičky a na
každou otázku dokázali chytře odpovídat.
Ani jsme si nevšimli, že u školky zastavilo auto.
Pizza se veze!!! Děti se rozeběhly k párty stolům
a začaly si pochutnávat. Po vědomostní soutěži
každému vyhládlo.
Po občerstvení vyrážíme ven. Je hezky a dlouho
vidět. Během procházky ještě děti netuší, jaké
překvapení je čeká. Po příchodu na hřiště už každý
ví. Do Krakovan přijely pouťové atrakce a tak hurá
– jdeme na řetízkový kolotoč. To byla legrace,
zvlášť, když se svezly i paní učitelky.
Vrátili jsme se do školky, ale do třídy se nám ještě
nechtělo. Děti vyběhly na zahradu a vyzkoušely si
střílení s lukem a šípy nebo pinkání přes síť
s nafukovacími míči. Náhle hra končí. Čeká je
druhé překvapení. Na zahradu přišla paní
Dostálová, která dětem předvede se svou fenkou
Kesy výcvik psů. Děti si sedly na lavičky a pozorně
sledovaly mladého psa. Ten ale umí poslouchat! Na
závěr si každý Kesynku musel pohladit.
Začalo se šeřit a všichni se vracíme do školky.
Pozor – párty pokračuje! Na řadě je sladká tečka.
Kolegyně pro děti i dospělé připravily ovocné
dorty. Ve třídě zavoněla limonáda a káva a všichni
jsme se dali do mlsání.

Lenka Poláková
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Ještě jsme si nestačili vypovědět dojmy z návštěvy
psího kamaráda a do školky zavítala další zvířátka.
P. učitelka Lenka nám přinesla ukázat ještěry
Agami. Některé děti se zpočátku bály k ještěrům
přiblížit, takhle zblízka je ještě neviděly, ale
počáteční obavy brzy ustoupily a děti je dokázaly
pohladit. Tedy to byl zážitek! A ještě jeden na nás
čeká. Musíme si vzít baterky a vydat se hledat
skřítka Školníčka. Má pro nás velké překvapení.
Venku se sešeřilo a my začínáme pátrat. Děti chodí
okolo školky, svítí baterkami do všech tmavých
keřů, koutů, zákoutí. Smůla, malého mužíčka nikde
nenašly. A přitom jít do tmy, jen s baterkou, nebyla
žádná legrace. Nedá se nic dělat. Musíme se
připravit na spaní. No ano, poprvé večer bez mámy
a táty. Na koberci v herně se kupí deky, peřinky,
polštáře a pyžamka!!! Chystá se „ležení“. Děti ale
ví, že než vklouznou do pyžam, musí se umýt. Brzy
se z umyváren ozývá výskání a šumění vody, jak se
děti sprchují. A nezapomenou ani na zubní pastu,
která zavoní na jejich zoubkách. Ze třídy se do
umyvárny ozývá hudba. Děti pospíchají. Začíná
pyžamová módní přehlídka. Noční košilky,
pyžamové kalhoty a kabátky se tu „prochází“
v nejrůznějších barvách. Hudba umlká. Objevil se
totiž dopis od skřítka Školníčka. Tak přeci! „Děti,
najděte každý jeden klíč, odemkněte jím tajemné
dveře, najdete za nimi truhličku a ta vás zavede
k pokladu! Venku je již tma, v mateřské škole se
nesvítí. Skřítek vede děti s baterkami do vstupní
haly. Odtud bude muset jít každý sám dlouhou
chodbou. Na jejím konci, ve svitu baterky, najde
slíbený klíč. Že to chce ale odvahu! Po získání klíčů
odemykáme kouzelné dveře a všechny děti se
dávají do hledání truhličky. Konečně se ozve
vítězný křik. Truhlička je na světě a posílá nás dál.
Baterky svítí naplno, za okny nakukuje tma. Děti
zamíří ke schodům, kde na ně zablikají světýlka
svíček. Ta je vedou nahoru, do patra, k dalším
tajemným dveřím. Podle Školníčka by za nimi měl
být poklad… Děti, s napětím v očích, opatrně
otvírají s paní učitelkami dveře. Jé… Tady svítí
svíčky, uprostřed stojí stromeček, ozdobený
obrázky od dětí. Před stromečkem je bílý „sníh“.
Vánoce, Vánoce, letní Vánoce… Děti pochopily
legraci podle jedné Tv reklamy. Proč ne. Vždyť
jsme na párty. „Sníh“ po chvíli „roztál“ a objevují
se dárečky. To je radosti. Děti si rozbalují barevné
pytlíčky a vzájemně si ukazují, co dostaly. Však si
odměnu za odvahu a samostatnost zaslouží.
Pyžamková párty pomalu končí. Děti si z batůžků
„vyloví“ své plyšáky a ukládají se do postýlek.
Baterky v jejich rukách ještě chvíli blikají při krátké
pohádce. Pak úplně zhasnou a ozývá se jen klidné
oddechování… Vzpomínáte „školáčci“? My, paní
učitelky, určitě a rády.
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Květoslava Kadavá

Vítání prázdnin

Foto: archiv KZ1

Stalo se již tradicí, že na začátku prázdnin naši
fotbalisté za vydatné pomoci krakovanských
maminek pořádají akci pro děti a rodiče, Vítání
prázdnin. Letošek nebyl výjimkou a 28.6. byli děti ,
rodiče i prarodiče zváni na vítání. Pro děti byl
k dispozici skákací hrad, sportovní soutěže, kdy
děti za své výkony dostávaly malé drobnosti
a mlsky. K řádění dětí, ale i nás dospělých
,vyhrávala kapela SOS Banda z Kolína. Nevím
proč není tato kapela tahounem k návštěvě, protože
její produkce je vysoce kvalitní a repertoár ?
Zahrají snad vše. Jen pro zajímavost, tradičně
chystáme bramboráky a langoše. Bramboráky se
smažily z 25 kg brambor a langoše z 5,4 kg mouky.
Trhly jsme s Martinou Pohořalou rekord ve
smažení , za což jí a Janině Špinkové , která mi
pomáhala s bramboráky , patří moje díky. Holky mě
v tom nenechaly. Akce se snad vydařila ke vší
spokojenosti a za rok na shledanou a bramboráky
a langoše budou.

Martina Douděrová

P
O
Z
O
R

Taky se vám letos na zahrádkách nedařilo, jako
mně? Jaru se moc nechtělo, léto vypadalo ze
začátku slibně, ale! Nakoupila jsem z jara s elánem
sazeničky a sázela a sázela jsem, až mě zastavilo to,
že mi došly květináče i truhlíky. Kdyby žil taťka,
tak by mě vyhodil z baráku, za to, že nemá kam
šlápnout na záhrobci a u vchodových dveří se mlátí
o květináče do hlavy. A jak ráda bych to jeho
vyhoudání poslouchala.
Zeleninová zahrádka byla jeho zálibou a měl ji na
starost i se skleníkem. Letos jsme sázeli poprvé
sami a nějak se nedařilo. Mrkev mi poprvé nesešla,
po druhém vysetí mi ji sežrali slimáci, doklamona.
Rajčata a papriky ze začátku vypadaly, že bude
nadúroda, sice jsme stříkali proti plísní ,ale už na
začátku července to odnesly rajčata venku, ve
skleníku se mi do paprik a hadovek pustily
svilušky, ale takovým způsobem, že na okurkách
byly chomáče pavučinek . Růžičková kapusta , to je
královna bílých mušek molic. Zavadím o ni a mají
dokonalý závoj , právě z těch potvor. Okurky, taky
krása. Vysadili jsme je ven a chodili nám na ně
kosáci, hajzlíci je uštípali. Takže jsme vesele
dokupovali a pár skleniček přece jen babička
zavařila, ale už jsou taky v BIO popelnici. Jahody,
tak ty snad jediný zabodovaly, ale jen v tom, že
jsme je vysazovali na jaře, tak těch jahůdek bylo
poskromnu, ale v srpnu jsem je rozsázela a příští
rok budu určitě jahodová královna, určitě. Cuketám
těm se daří ještě teď, ale zas tak moc je nejíme a tak
mají největší radost naše slepice, že jim babička
občas zpestří jídelníček. Děda by nás nepochválil.
Ještě že jsou lepší sedláci, jako paní Čábelová,
která mě chudáka zásobovala rajčatama, na jaký si
vzpomenete, nosila mi je v trsech, neskutečný a to
je ani nestříkala a Vojktíškovi, tak díky nim míváme
i salát k obědu z okurek. To bylo bledě modrý, jako
ty rajčata, nevěděli co s nima. Nechápu, a to ještě
bude melounobraní, protože stále jim ty melouny
rostou, mě sazenice zašly po měsíci . Prostě jsem
mičurin na prd.
Kytky, tak ty mi taky daly. V červenci vypadaly
okna úžasně, brčálově zelený převisy a slib toho, že
letos trumfnu Janu ze srubu, ale prd, netrumfnu.
Úderem srpna ty mrchy svilušky ochutnaly moje
lilky a bylo hotovo, po každodenním několikém
,zametání odpadávajících lístků, jsem je zahlušila a
jsou už vesele na kompostu. Jen my dělaly radost
moje držáky a to Bougenvieleje , které mám již fakt
dlouho a moji péči oceňují, tím, že kvetou celé léto
a na podzim je mi líto jejich dlouhé šlahouny
stříhat. Aspoň něco mi jde. Palmám se u nás taky
očividně daří a trápí mě tím, že rostou k radosti, ale
já už mám hlavu v pejru, protože tuším, že je na
podzim horko těžko někam zazimuju. Mamka mi
radí, ať je nechám zmrznout, ale to se mi příčí,

protože jsou táty a ten je piplal přes 25 let, tak to
přeci nejde. Co se mi letos vydařilo na zahrádce, tak
to jsou slimáci. Těch mám na tašky a různě veliký,
zrzavý, tygrovaný i hnědý. Zdárně jim sekundují
šneci a krtek s kalhotkami, ten lotr se taky činí a
přesně ví, kde ho mám nejraději.
Jsem ve fázi, že se snad těším, na dlouhé podzimní
a zimní večery, kdy budu pod dekou plánovat co
a kam zasejc na jaře vysadím.

Martina Douděrová

130. výročí SDH Krakovany

Foto: Miroslav Koriťák

Rád bych pozdravil všechny občany Krakovan
jménem všech dobrovolných hasičů naší obce.
Pomalu máme za sebou nejoblíbenější část roku a v
podstatě venkovní akce jara a léta také.
Skončila nám polabská liga hasičských závodů,
kde se naši hasiči dělí o 4-5 místo. Výsledek to není
špatný, a je na čem stavět do nového ročníku.
Z akcí, které byly naplánovány, jsme splnili
tradiční Čarodějnice s hojnou účastí Vás občanů
Krakovan a přátel z okolí za což Vám všem
děkujeme. Další akcí byla návštěva spřátelené obce
Popielow dne 03.05. ku příležitosti založení
tamních hasičů. Na této akci jsme měli příležitost
oplatit pozvání na naše oslavy 130. výročí založení
dobrovolných hasičů v Krakovanech 17.05.
Tato akce, kterou jsem dobře připravili byla
bohužel velmi ztížena absolutní nepřízní počasí,
kdy vytrvale pršelo s teplotami, za které by se
nemusel stydět pozdní listopad. Akce k ukončení
prázdnin byla po diskusi hasičského sboru zcela
výjimečně zrušena. Naplánovaný termín 23.08.
kolidoval s nečekaně přesunutým termínem akce
Neckyáda v Lipci, která nabízela na plakátech
zajímavý program již od odpoledních hodin do
pozdních hodin večerních. Nebylo v našem zájmu
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narušovat návštěvnost této akce paralelním
programem v Krakovanech. Tímto se občanům
Krakovan omlouváme a uděláme do budoucna
maximum pro lepší plánování akcí ve spolupráci s
okolními obcemi. Závěrem mého krátkého článku
chci poděkovat všem občanům Krakovan za
podporu kterou nám projevují a doufáme ve Vaší
přízeň i nadále.
S poděkováním za všechny hasiče Krakovan

Tomáš Fritscher

Výlet zahrádkáři

Za krásného počasí jsme se vydali k první zastávce
a to návštěvě zahradnického centra Hortis Čáslav.
V malebném prostředí plném barev a zeleně je
připraven široký sortiment řezaných a hrnkových
květin, listnatých a jehličnatých dřevin, vzrostlých
stromů a solitér, květináčů, hnojiv, keramiky,
trvalek, travin, potřeb pro zahrádkáře a zahradníky.
Lákálo nás krásné posezení u jezírka s vodopádem
nebo v rozáriu či v úhledné restauraci. Opravdu
pěkný začátek výletu.
Druhá zastávka byla v národním
muzeu
zemědělské techniky Čáslav , pobočce
Zemědělského muzea Praha. Muzeum se nachází
v objektu bývalého vojenského autoparku
postaveném v 60.letech těsně za městem. Národní
zemědělské muzeum získalo tento objekt nejprve
zápůjčkou a v roce 2002 do užívání od armády ČR.
Depozitáře a exposice jsou umístěny ve zděných,
zčásti i v montovaných halách. Muzeum vystavuje
v současnosti ve dvou expozicích unikátní sbírku
historických traktorů, parních oraček a dalších
zemědělských strojů tuzemské i zahraniční výroby.
Dále stabilní motory, historické mlátičky i řadu
kombajnů, kterými byly postupně vybavovány
tehdejší JZD a to od prvních SK 4 až po poslední
stroje z NDR. Také nová hala s práškovacími
letadly pod stropem, s několika názornými
exponáty, které se nechaly uvádět do pohybu
vlastní silou, se líbily hlavně dětem.

Foto: archiv ČZS Krakovany

Jako každoročně, tak i letos uspořádala základní
organizace Českého zahrádkářského svazu zájezd
za poznáním krás naší vlasti. Tentokrát vybral trasu
předseda ZO nenáročnou na kilometry. Jako by
věděl, že budou problémy s vehiklem zvaným
autobus. Hned při hodnocení výletu bylo
rozhodnuto, že příště bude zajištěn kvalitní
a spolehlivý autobus od jiné firmy. Ale zpět k
sobotě 30.8.2014.
Výlet zahrádkáři

Výlet zahrádkáři
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Foto: archiv ČZS Krakovany

Foto: archiv ČZS Krakovany

Třetí zastávka byla návštěva zámku ve Žlebech.
Tento zámek, jako vystřižený z pohádkové knížky,
bývalý hrad, se vypíná na skalním ostrohu nad
stejnojmenným městečkem. Nad vstupní branou
nás uvítal poloreliév zubra, který měli majitelé ve
svém rodovém znaku. Během své historie prošel
mnoha proměnami. Jako raně gotický hrad jej
založili v r.1289 Lichtenburkové, po vypálení
husity byl přestavěn pozdně goticky, v 16.století
upraven renesančně a za posledních majitelů
Auerspergů, kteří jej vlastnili od r.1746,

přebudován na barokní zámek. Romantické
19.století Auerspergy inspirovalo k další rozsáhlé
novogotické přestavbě, která objektu vrátila vzhled
idealizovaného středověkého sídla. Čtyřkřídlý
objekt má směrem do nádvoří patrové arkády,
pocházející z doby renesance, dominantou je
válcová věž. Komnaty jsou vybaveny dobovým
mobiliářem ze 16. a 17.století. Největší a nejhezčí
je rytířský sál v 1.patře. Prohlédli jsme si
i rozsáhlou zámeckou kuchyni s původním
vybavením. Exposice zbroje, chladných i palných
zbraní je jednou z největších u nás. Po prohlídce byl
zajištěn oběd v restauraci U Kosů, po počátečních
problémech všem chutnalo.

Výlet zahrádkáři

Foto: archiv ČZS Krakovany

Poslední zastávkou byla prohlídka historického
jádra města Chrudim s průvodcem. Chrudim je
největším městem turistické oblasti ChrudimskoHlinecko. Leží na rozhraní Železných hor
a Polabské nížiny asi 10 km od Pardubic. Město se
chlubí jednou z největších památkových zón ve
východních Čechách. Má zachovanou středověkou
strukturu se starými hradbami. Mezi nejkrásnější
dominanty patří trojlodní novogotický chrám
Nenebevzetí Panny Marie, Mydlářovský dům,
monumentální renesanční objekt s arkádovým
průčelím doplněným alegorickými reliéfy. Dnes
v něm sídlí světoznámé Muzeum loutkářských
kultur, které jsme také navštívili. Exposice začíná
kočovnými loutkáři, ve druhém patře je exposice
Loutka a moderna, kde prim hraje Spejbl
a Hurvínek. Dále je tam vystaveno spousta
maňásků. Ve třetím patře jsou loutky z orientu,
stínové divadlo, loutky z Barmy a Japonska,
stínové loutky z Číny a Indonésie. Unikátem je
vietnamská vodní loutka. Muzeum bylo otevřeno
v r.1972. Základem sbírky se stala soukromá
sbírka Jana Malíka. Dnes vlastní muzeum více než
45 000 sbírkových předmětů. Je zde také herna pro
děti a obchod s posezením a tematickým
sortimentem. V herně se líbilo zejména dětem
z naší výpravy.

František Chmelík

Nejen fotbal je náplní klubu, ale během léta jsou to i
již tradiční zábavy na místním hřišti. Jako každý
rok to bylo zahájení prázdnin pro malé a pro ty větší
v průběhu července kapela Kyvadlo, která už
tradičně přiláká velké množství lidí. Další kulturní
akcí uplynulého léta byly oslavy 770 let od založení
Krakovan. V rámci těchto oslav proběhly dvě
fotbalová utkání. V tom prvním nastoupily místní
ženy proti krakovanským „starším pánům“.
Následovalo mezistátní fotbalové utkání našeho Atýmu proti fotbalistům z Krakovan na Slovensku.
Po těchto oslavách už přišla na řadu zasloužená
chvíle odpočinku, aby v půlce července pro A-tým
začala příprava na nový ročník – nyní již
Kolínského okresního přeboru. Během týdne hráči
poctivě trénovali fyzičku a o víkendech hráli
přátelská utkání, kdy šlo především o to vyzkoušet
všechny hráče a vyzkoušet si nácviky z tréninků.
První srpnový víkend už tradičně obstaral
Memoriál Z. Mikeše a J. Kolínského, který naši
hráči v konkurenci týmů hrajících okresní přebory,
vyhráli.

Fotbalové utkání s AFK Pečky

Foto: Miroslav Koriťák

Po této úporné přípravě už přišel 23. srpen a po 19-ti
dlouhých letech opět utkání v okresním přeboru.
Soupeřem byl tým AFK Pečky, kterým v
uplynulém ročníku unikl o jediný bod postup do
krajské soutěže. Po úvodní nervozitě a rychle
inkasovaném gólu přišel od našich fotbalistů obrat
a zasloužené vítězné utkání. Následovala další
utkání v Zásmukách a s Jevany, ve kterých náš tým
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dokázal také zvítězit a po třech odehraných
utkáních tak měl na svém kontě plný počet bodů.
Snad celému týmu vydrží dobrá forma a v okrese
budou hrát při nejhorším o klidný střed tabulky.
Složení B- týmu je v současné době především
o náhradnících z prvního týmu a dorostencích,
takže podle tohoto složení týmu se i odvíjela
příprava jednotlivých hráčů na podzimní sezonu.
Také Béčko už odehrálo tři mistrovská utkání,
z nichž obě domácí vyhrálo a smolně prohrálo
pouze derby v Týnci nad Labem.
Příprava mládeže přes léto je hodně ovlivněna
prázdninami a různými pobyty u babiček apod.
Z tohoto důvodu také dorostenci a žáci začali
trénovat až v druhé polovině srpna, aby si alespoň
několikrát osahali míč před mistrovskými zápasy.
Jak dorostenci, tak i žáci svá první utkání bohužel
prohráli. Zde se opět ukazuje fakt ve věkových
kategoriích a možnostech získání hráčů z okolních
vesnic, což je v našem prostředí problém s ohledem
na to, že je zde spousta týmů, které si chtějí stejně
jako my udržet mládež, protože to je budoucnost
fotbalu.
Na závěr si dovolím všechny příznivce
Krakovanského fotbalu pozvat nejen na domácí
utkání našich týmů, kde je pro Vás připraveno
občerstvení. Rozpisy jednotlivých zápasů jsou k
vidění na vývěskách umístěných po obci.

za SK Krakovany Luboš Kubíček

Po stopách Krakovanských pověstí

Foto: Miroslav Koriťák

První myšlenka na uspořádání pochodu pro děti dle
vzoru pánů Rambouska a Petříčka z devadesátých
let se zrodila v užším kruhu zahrádkářů počátkem
roku. Původně byl v plánu ke dni dětí, ale pro
mnoho akcí kolem tohoto termínu byla akce
odložena po prázdninách.
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Akce „Po stopách krakovanských pověstí“ na
motivy pověstí uveřejněných v publikaci
„Krakovany a Božec“ se uskutečnila 6. září 2014.
Pro děti byla připravena trasa s 15 zábavnými kvízy
a pěti stanovišti volně tematicky navazujícími na
pověsti. Mohly se tak setkat s vodníkem, ke
kterému je ovšem odvezl námořník na pramici,
svézt se s koníkem za asistence rytíře Heřmana,
vytvořit společnými silami nový mariánský obraz
namísto zmizelého z Robovského dubu. Tento je
nyní k vidění ve vývěsce v Božci a jistě má moc
ochránit všechny děti, které jej vytvořily vlastníma
rukama.

Po stopách Krakovanských pověstí

Foto: Miroslav Koriťák

Nalézt poklad v podobě chutných jablíček v lese
a trefit míčkem nezvedeného zajíce již bylo pro
šikulky, kteří se zúčastnili, hračkou. Čekání na
vyhodnocení dětem na hřišti zpříjemnila
reprodukovaná hudba a limča a ti nejlepší si odnesli
též pěkné ceny. Fotoreportáž je uveřejněna na webu
KZ1.

Po stopách Krakovanských pověstí

Foto: Miroslav Koriťák

Myslím, že akce se povedla a protože ještě nějaké
ceny zbyly, zvu všechny děti, hlavně ty starší, aby
se přišly pobavit další hrou, kterou bychom rádi
připravili při tradiční výstavě příští rok.

Ludmila Vrabcová

V sobotu 6.9.2014 po poledni vyjela delegace obce
Krakovany pod vedením starosty pana Poláka do
partnerské Gminy Popielow na dožínkové
slavnosti. Tentokrát se konaly ve Starých
Siolkowicích a byly to dožínky vojvodské neboli
krajské. Již při našem dojezdu probíhal sobotní
program v prostoru před kostelem. Vyhrával velký
dechový orchestr z Německa a proběhla různá
hudební a pěvecká vystoupení. Byli jsme
ubytováni v právě dokončovaném privátním
penzionu Reha Vital, který má zvýšit ubytovací
kapacitu Siolkowic pro rozvoj agroturistiky.
Zahájení školního roku ( z archivu )

Foto: Miroslav Koriťák

Nový školní rok byl letos zahájen v pondělí 1. září.
Žáci základní školy se sešli v jednotlivých třídách
se svými třídními učitelkami, kde se vzájemně
přivítali a společně zavzpomínali na prázdniny.
Naši noví prvňáčci se dostavili v doprovodu svých
rodičů. Při této příležitosti je přišel přivítat pan
starosta a také paní Ludmila Kubíčková. Popřáli
jim mnoho úspěchů ve školní práci a předali jim
za obecní úřad a Český červený kříž malé dárky.
V letošním školním roce školu navštěvuje 51 žáků
z toho 12 prvňáků.
Návštěva v Polsku

Vyučuje se ve třech třídách.
V jednotlivých ročnících vyučují:
I. třída ( 1. ročník ) Mgr. Kateřina Folprechtová
II. třída ( 2. a 5. ročník ) Mgr. Lenka Poláková
III. třída ( 3. a 4. ročník ) Michaela Kollertová
Do školní družiny podalo přihlášku 25 dětí.
Vychovatelkou je paní Pavlína Lehká.
Provoz školní družiny je v letošním školním roce
prodloužen do 16:10 hod.
Od října se žáci mohou přihlásit do zájmových
kroužků. V letošním školním roce na škole budou
pracovat kroužky hry na flétnu, angličtiny,
počítačový, taneční a sportovní. V rámci školní
družiny kroužek výtvarný a ručních prací.
O provoz a úklid školní budovy se stará paní Ilona
Tichá.
Ve školní jídelně pracují paní Zdena Rohlíková
jako vedoucí školní jídelny a paní Jana Špinková
jako kuchařka. Kromě dětí z mateřské školy, žáků
ze základní školy a zaměstnanců se obědy dovážejí
cizím strávníkům z Krakovan .

Foto: archiv Krakovany

Hlavní program začínal v neděli, v 10 hodin
pobožností v kostele sv.Michala ve Starých
Siolkowicích. Tento kostel je po záplavách v r.1997
úplně zrenovovaný, vše svítí novotou. Okolo
kostela byly umístěny soutěžní ,,koruny“,
vytvořené z obilních klasů a jiných produktů
zemědělců . Celkem se do soutěže přihlásilo 28
obcí Opolského vojvodství. Po skončení mše se
všechny soutěžní výtvory naložily na připravené
kamiony, vedoucí delegací a místní honorace vč.
církevních hodnostářů nastoupili do kočárů.
Ostatní účastníci posedali na připravené plošinové
vozy a průvod se vydal v pravé poledne do
sportovního areálu. Při vstupu byly vítány
jednotlivé delegace zúčastněných obcí, alegorické
vozy a vozidla požárníků , vše za úmorného vedra.
Průjezd průvodu a vítání trvalo dvě hodiny.
Ve 14.30 začal program na obrovském podiu,
spousta projevů, zejména polského ministra
zemědělství a představitelů vojvodství. Pro hosty
byly postaveny obrovské stany, ten největší, ve
kterém jsme seděli i my, pojmul asi 1000 ůčastníků.

Jitka Holíková
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Foto: archiv Krakovany

Poblíž bylo spousta atrakcí pro děti, desítky stánků
s občerstvením a různými výrobky a suvenýry.
Program probíhal celé odpoledne, včetně
vyhodnocení výrobků z klasů, byl předán
dožínkový věnec a dožínkový chléb nejvyšším
představitelům vojvodství. Program byl nekonečně
dlouhý, po proslovech vystoupila celá řada
pěveckých, hudebních a pohybových skupin.
Program vyvrcholil vystoupením skupiny Červené
kytary, pak následoval velký ohňostroj
a pokračovala taneční zábava.
A nyní k podtitulku. Při návratu z uvítání v sobotu
večer se naše delegace spolu s přáteli ze
slovenských Krakovan stavila v restauraci Stantin.
Tam probíhalo svatební veselí. I napadlo šprýmaře
Pavla Dostála dle zvyku u nás , unést nevěstu. A tak
se také stalo, s pomocí Marie Žitňanské , snad to
nedalo ani moc práce, nevěsta měla pochopení
a únos se povedl. Holandský manžel musel dát
výkupné a pak dostal nevěstu zpět. Vše proběhlo v
legraci a se správným koncem.

Návštěva v Polsku

Výstava

Foto: archiv KZ1

ZO ČSCHA Krakovany pořádá ve dnech 27.9. a
28.9.2014 výstavu králíků, holubů, drůbeže a
exotů. Otevřeno bude v sobotu od 13 do 18 hodin a
v neděli od 8 do 16 hodin. Vystaveno bude přes
800 kusů zvířat.
Srdečně zvou pořadatelé

Foto: archiv Krakovany

Na závěr je nutno dodat, že dožínkové slavnosti
patří tradičně k největším událostem v žívotě
polského venkova a ty letošní superdožínky lze
rozsahem a účastí srovnat s Kmochovým Kolínem.
V pondělí po snídani jsme se rozloučili s hostiteli
a uháněli k domovu.

František Chmelík
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