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Rozsvěcení vánočního stromečku

Starosta obce Josef Polák

Foto: Josef Formánek

Foto: archiv KZ1

Vážení spoluobčané, o první neděli adventní, 30.
listopadu, jsme již tradičně rozsvítili strom
u Koloniálu Pohoda.
Rozsvícení vánočního stromu bylo spojené
s kulturním programem, který pro nás připravila
základní a mateřská škola. Celé akce se
zúčastnilo hodně občanů Krakovan i Božce.
Posvícenské číslo Novin Krakovan a Božce jsem
věnoval právě bilancování uplynulého volebního
období. Vánoční číslo Novin Krakovan a Božce
chci věnovat volebnímu programu obce na právě
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začínající nové čtyřleté volební období. Rovněž
tento volební program je stejně jako všechny
předchozí od roku 1990 (celkem 6) zaměřen na
vybudování infrastruktury v obci. Pokud se nám
podaří volební program na příští čtyřleté období
splnit, bude výstavba infrastruktury v obci téměř
dokončena. Program na příští volební období
schválilo nové zastupitelstvo obce na svém
ustavujícím jednání dne 7. 11. 2014.
Schválený program zahrnuje zhotovení
následujících akcí:
- výstavba druhé etapy kanalizace v dolní části
Božce
- dokončení výstavby kanalizace v ulici „K Lesu“
v Krakovanech
- prodloužení sítě veřejného vodovodu, kanalizace
a zemního plynu v ulici „Na Vrších“ v Krakovavanech
- vybudování veřejného osvětlení v lokalitě
„U Srubu“ v Krakovanech
- dokončení výstavby veřejného osvětlení v lokalitě
„19RD“ u haltýře v dolní části obce
- vybudování sítě bezdrátového obecního rozhlasu
v lokalitě „U Srubu“ a v lokalitě „19RD“ u haltýře
v dolní části obce
- dokončení výstavby místních komunikací
v lokalitě „U Srubu“ a lokalitě „19RD“ u haltýře
v dolní části obce a v ulici „Čižovské“
v Krakovanech
Vedle shora uvedených infrastrukturních akcí chce
obec v případě získání dotace provést rekonstrukci
víceúčelového kurtu dislokovaného na starém
fotbalovém hřišti. Rekonstrukce kurtu by
zahrnovala i položení nového povrchu.

„Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte naši třídu.“
Většina z nás, odrostlejších si vzpomene na toto
heslo, kterým jsme se jako děti snažili uchlácholit
učitele a požádat ho o jistou shovívavost před
vánočními svátky. Děti Vánoce milují. A to nejen
proto, že na ně čeká o Štědrém dnu pěkná nadílka
pod stromečkem, ale také kvůli úžasné vánoční
náladě a atmosféře, která doma, ve škole i venku
panuje. My dospělí vytváříme sváteční pohodu
hlavně kvůli dětem. Jejich rozzářené oči
u stromečku jsou naší odměnou. V dřívějších
dobách byly vánoce prostší, nadělovaly se hlavně
červená jablíčka, oříšky a perníčky. Doménou
dnešní doby jsou dárky nákladnější. Reklama na ně
na nás útočí ze všech médií a zaplněných obchodů.
Naše dítka dostávají překrásné hračky, které jsou
i naučné a chytré.Vývoj nelze zastavit. A tak naše
obyčejné stavebnice nahradilo „Lego“, baculaté,
tlusťoučké panenky nahradily štíhlé, nohaté
panenky „Barbie“.Děti mají dětské počítače,
tablety. Všechna dětská přání se snaží rodiče hlavně
o Vánocích splnit. A když jde o dítě, dokáže většina
rodičů nemožné. My starší si sice řekneme: ,,Za nás
to nebylo a vyrostli jsme taky!“. Ale je to dobře?
Všechny tyto novoty rozvíjejí myšlení našich
ratolestí, jejich fantazii a rozhled, pokud jsou
používány v přiměřené míře. Nesmíme však
zapomenout na to, že ta pravá sváteční pohoda
přichází nenápadnými krůčky, bez velkých slov
a bombastických darů, přichází s drobnými
radostmi a pozornostmi.
Hezké prožití vánočních svátků přeje

Z výše uvedeného vyplývá, že nás stejně jako
v předchozích letech čekají velmi náročné úkoly.
Pokud je však splníme, budeme opět blíže cíli,
kterým je vytvořit z Krakovan a Božce příjemné
místo pro život.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám
popřál příjemné prožití vánočních svátků a mnoho
zdraví a štěstí do nového roku.

starosta obce Josef Polák
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Tlučhořová Dagmar

Od jara 2013 spolupracuje místní akční skupina
Lípa pro venkov z.s. s partnerskou MAS Zálabí z.s.
na projektu „Putovní olympiáda mateřských škol –
sportování nejen pro radost“. Projekt spolupráce je
zaměřen na zapojení mateřských škol obou
regionů, směřuje k rozvíjení pohybových
schopností předškolních dětí a poutavou formou se
snaží o zlepšení jejich fyzické kondice. Do
projektu je zapojeno přes 12 MŠ z každého regionu.
Vyvrcholením projektu spolupráce bylo tzv.
„Společné setkání regionů“ začátkem října v areálu
Dobšic nad Cidlinou. Setkání bylo pojato jako
společenská a kulturní akce a účastnily se ho školky
z obou regionů. Děti a jejich rodiče,prarodiče
i kamarádi mohli shlédnout vernisáž výkresů, které
děti namalovaly během olympijského týdne ve
svých školkách. Bohatý program zahrnoval
dětskou naučnou stezku obcí i přilehlým okolím.
Účastníci mohli shlédnout vystoupení dětských
tanečních souborů, hasičský útok v podání dětí
i dospělých nebo netradiční loutkové divadelní
představení .

Společné setkání regionů

Foto: Radek Duman

Od jara 2013 spolupracuje místní akční skupina
Lípa pro venkov z.s. s partnerskou MAS Zálabí z.s.
na projektu „Putovní olympiáda mateřských škol –
sportování nejen pro radost“. Projekt spolupráce je
zaměřen na zapojení mateřských škol obou
regionů, směřuje k rozvíjení pohybových
schopností předškolních dětí a poutavou formou se
snaží o zlepšení jejich fyzické kondice. Do
projektu je zapojeno přes 12 MŠ z každého regionu.
Vyvrcholením projektu spolupráce bylo tzv.
„Společné setkání regionů“ začátkem října v areálu

Dobšic nad Cidlinou. Setkání bylo pojato jako
společenská a kulturní akce a účastnily se ho školky
z obou regionů. Děti a jejich rodiče,prarodiče
i kamarádi mohli shlédnout vernisáž výkresů, které
děti namalovaly během olympijského týdne ve
svých školkách. Bohatý program zahrnoval
dětskou naučnou stezku obcí i přilehlým okolím.
Účastníci mohli shlédnout vystoupení dětských
tanečních souborů, hasičský útok v podání dětí
i dospělých nebo netradiční loutkové divadelní
představení .

Monika Černá

V Krakovanech již 230 let působí evangelický sbor.
Vznikl v roce 1784 - tři roky po Tolerančním
patentu císaře Josefa II.
Slavnost k založení sboru se konala 12. října 2014
za hojné účasti. Kázáním a vysluhováním večeře
Páně posloužil farář Martin Zikmund z Libice.
Zpěvem písní nás potěšila mládež poděbradského
seniorátu pod vedením kutnohorského faráře
Ondřeje Zikmunda. Farář Martin Zikmund po
bohoslužbách přednesl úvahu o životě reformátora
Jana Calvina. Vysvětlil Calvinovy důrazy, že jen
Bohu patří sláva a čest. Spása lidstva záleží na
Boží milosti realizované v Ježíši Kristu. Tuto
milost si přivlastňujeme pouhou vírou.
Starosta Krakovan pan Josef Polák pozdravil
účastníky slavnosti a vysoce ocenil hodnoty
tolerance a svobody pro život člověka.
V roce 1815 byl postaven kamenný kostel,
který nahradil předchozí dřevěný. V kamenném
kostele se evangelíci scházejí k bohoslužbám
dodnes. Po bohoslužbách jsme se sešli na faře
u pohoštění, rozhovoru s účastníky slavnosti
i rodáky z daleka. Radujeme se, že sbor dnes
Českobratrské církve evangelické slouží k životu
víry těm, kteří touží po spáse a naději i dnes.

Jaroslav Kučera, farář v Krakovanech
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Vidíte, že tu máme asi zdravou vodu, že se nám
miminka pěkně rodí a to tu máme ještě Štěpánka
Věříše, Krakovany 91( naproti Jednotě ) a Luboška
Formánka , Krakovany 242, ti se tu také sice
narodili, tatínkové jsou krakovaňáci, ale maminky
mají zatím trvalé pobyty mimo naši obce a tím
pádem i klučíci mají trvalý pobyt, tam, kde jejich
maminky. Vítání plánujeme na měsíc ledne 2014,
rodiče se zavčasu dozví přesný termín.
Tak ať nám to štěstí v podobě miminek roste
k radosti a především v lásce a pevném zdravíčku.

Vítání občánků

Foto: Adéla Pospíšilová

Rok se s rokem sešel, a je tu jeho konec a tak vás
trochu seznámím se stavem počtu našich obyvatel
za uplynulý rok. Není zde zahrnut měsíc poslední,
tedy prosinec 2014.
Začátek roku jsme začali ještě pod 800, a to 794
občanů Krakovan a Božce.
Vítání občánků letos proběhlo 11.5.2014 a to jsme
vítali mimča z roku 2013 a pouze pár nejstarších
z roku 2014. Celkem jich bylo 12. Jak jsme již
informovali, vítali jsme na dvě etapy.
Tyto miminka byla již přivítána do rodiny
krakovaňáků .
Veronička Tlapáková Krakovany 6 ( maminka
Jana Tučková, proti Rohlíčkům), Terezka
Jarešová Krakovany 301 (parcely pod panem
Trojanem), Tomášek Drábek Krakovany 56
( babička Maruška Drábková – pošťačka), Emička
Vodičková Božec 2 ( taťka Pepa Vodička),
Sofinka Šlechtová Krakovany 313 ( taťka Vlasta
Šlechta, mamka Katka Kubíčkova), Sabinka
Kumštátová Krakovany 31 ( u Hladíků na
dolejšku ), Pepíček Urlich Krakovany 97 ( taťka
Josef Urlich z hořejška), Matýsek Charvát
Božec 50 ( u Petříčků )
A nově narození:
Veronička Tlapáková Krakovany 6 ( maminka
Jana Tučková, proti Rohlíčkům), Terezka
Jarešová Krakovany 301 (parcely pod panem
Trojanem), Tomášek Drábek Krakovany 56
( babička Maruška Drábková – pošťačka), Emička
Vodičková Božec 2 ( taťka Pepa Vodička), Sofinka
Šlechtová Krakovany 313 ( taťka Vlasta Šlechta,
mamka Katka Kubíčkova), Sabinka Kumštátová
Krakovany 31 ( u Hladíků na dolejšku ), Pepíček
Urlich Krakovany 97 ( taťka Josef Urlich
z hořejška), Matýsek Charvát Božec 50
( u Petříčků )
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Odvrácená strana života – smrt, bohužel také patří
k životu a tak tu mám i pár z nás, kteří již nejsou
mezi námi. Oproti loňskému roku, kdy jsme byli
snad prokletí, je to sice číslo nízké, ale to nemění
nic na bolesti, kterou postižené rodiny prožívají
a prožívat budou dál. Ani letos se nám nevyhnulo
to, že odešel někdo, kdo měl ještě spoustu života
před sebou a nad věkem smrti se člověk jen oklepe
bezmocí.
A kdo už není letos mezi námi:
paní Marei Tlučhořová Krakovany 24 (na
dolejšku u zvoničky), paní Miloslava Mudrová
Krakovany 161 ( Lhotecká ulice), pan Zdeněk
Valíček Krakovany 146 (Lhoteckáulice), paní
Jana Tlučhořová Krakovany 114 ( ve Zlodějce
po paní Kubíčkové), pan Josef Bělohoubek
Krakovany 14 ( koňák z chaloupek)
Rodinám pozůstalých můžeme jen přát, aby bolest
po ztrátě blízkých , časem tolik nebolela.
K trvalému pobytu se nám zde během roku
přihlásilo celkem 28 spoluobčanů, a to ne jen do
nově postavených domků, ale i do staré zástavby,
jako třeba do kovárny po panu Matičkovi.
Přihlásilo se celkem 16 žen a 12 mužů.
Těch co se z různých důvodů od nás odstěhovali ,
těch je také celkem dost a to 15. Žen je 7 a mužů 8.
Celkem máme kolotoč v té evidenci obyvatel
a začátek prosince nám hlásí počet občanů 814.
Všimli jste si, přelezli jsme 800.
Všem nám, všem narozeným, přistěhovalým,
odstěhovaným přejeme jen samé hezké věci
v životě a především pevné zdravíčko.
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Už jsem vážně snad ani nechtěla otravovat vás se
svým pocitem zmaru a beznaděje, který se ve mně
hromadí, pokaždé, když vidím ,ale hlavně musím
řešit problém těch chudáků, co za to nemůžou.
Jo, jo, zase ta zvířata.
Připadám si jako ti trpaslíci ze Tří veteránů, kteří to
s námi lidmi zkouší dál, a dál a ono se stále nějak
nedaří , ale zkoušet se to musí , jinak nemůžu.
I. Kočky
Kočky nejsou sice tolik na nás závislé jako, psi, ale
přeci jen se o ně člověk musí starat a korigovat
jejich rodičovské pudy. Většina z nás znala kočinu
ze zatáčky naproti Strouhalům ( na hořejšku od
školky na ulici k Božci – ruina na spadnutí).
Podnájemníci se odstěhovali, ale nějak
pozapomněli, že tu ponechali kočičku a to takovou
tu plesnivku. Dobrá, sice se nás pár našlo, kdo jsme
tu chudinku krmili, a snad byla i smířená s osudem,
ale co naplat, byla to kočka a k tomu po reprodukční
stránce velice zdatná. Letos měla chuděra celkem
snad 3x koťata a ta poslední, co bohužel asi
nesežrali kocouři , se jí stala osudná. Narodily se
17.7, na můj svátek, proto si to pamatuji, byly
celkem 4, chudáci jen tak v trávě u plotu, aby kočka
byla co nejblíž k silnici, aby chudinka viděla, že
jede někdo z nákupu a snad jí něco k snědku dá. Po
týdnu si je odstěhovala, ale mysleli jsme, že je snad
taky sežrali kocouři, ale jak jsem ji krmila, tak bylo
vidět, že míca žrala jak o život, ale byla čím dál
hubenější a hubenější. Byla chudinka vycucaná
a na začátku září, když jsem jela od zubaře, tak jsem
viděla u vrat tři malé hlavičky koťátek. Jedno
nepřežilo. Hned jsem tam vezla žrádlo, ale koťata
byla divoká jak psi Dingo. Kočka – máma byla celá
potrhaná, asi musela koťata chránit proti
kocourům, a odnesla to tak, že odpoledne jsem ji
viděla naposledy, a to už měla uši nalité hnisem
a sotva chodila. Od té doby jsme ji už nikdo neviděl.
Byla to sice obyčejná míca, ale máma, máma to
bylo neuvěřitelná, od začátku je bránila na život
a na smrt, a to se jí stalo osudným. Ale koťata
zůstala, a co s nimi. Věřím, že by se nás pár blbců
zase našlo, co by jsme jim dali nažrat, ale co dál.
Určitě jedno z nich byla kočka a řetězec nechtěných
chudáků by pokračoval. Dík patří Mirce, která je
stejně praštěná, jako já, nakonec jsme vymyslely
fígl, jak je chytit a to do sklopce. Opravdu to byli
šelmičky, na které lidská ruka doposud nešáhla. Po
týdnu, kdy jsme tam chodily je krmit a namátkově
zkoušet odchytit se to Mirce povedlo , právě do
toho sklopce, kdy jsme je nechaly vyhladovět a za
dvě hodiny je měla všechny tři nešťastný,
uprskaný a na smrt vyděšený kuličky . A co s nimi
dál ? Nakonec nezbylo nic jiného, než si jedno

vzala dočasně Mirka ,jedno já a jedno paní
Zubíková od naproti. Když jsme je vyndávaly, tak
jsme z toho byly všechny špatný, protože koťata
byla tak divoká, že prokousla i kožené rukavice a na
přepravkách visely jak veverky. Bylo nám z toho
zle. Doma se mnou mluvila jen dcera a pes. Přes
noc, bylo kotě v prádelně v přepravce, ale jak jsem
ho vytáhla z klece, sundala se strachem rukavici
a chvíli kotě hladila, věděla jsem, že to bude dobrý.
Kotě začalo příst jak o život a za dva dny bylo po
prskání a ani přepravka už nebyla potřeba.
U Zubíků a Mirky to bylo v bledě modrém.
Nakonec paní Bohdana Zubíková si vzala i to druhé
kotě od Mirky a tak té patří o to větší dík, že to na
sebe vzala. U Zubíků jsou dvě kočičky Amálka
a Fláfa a u nás je kocourek Boris. Jsou fakt krásný ,
mazlové šílení, sice nevím, jak dlouhý život u nás
u té hlavní silnice budou mít, ale určitě ho budou
mít spokojený a šťastný.
Ale to je jen jeden příběh, Další se odehrává dole na
parcelách pod panem Trojanem. Tam také nějaký
dobrák vyhodil chudáka kočku, která také občas
z lítosti dostala nažrat a odvděčila se také čtyřmi
koťaty. Paní, co má srdce na pravém místě, se o ně
postarala a našla jim i nové domovy a stala se
majitelkou vděčné kočiny, která už nebude mít
nechtěná koťata.
A můžu jmenovat další, v ulici Zlodějské, tam se
také urodilo opuštěných koťat a to snad 8. I o ně
bylo postaráno lidmi, kteří také nemají to srdce
dívat se na chudáky, kteří za to nemůžou.
Všem, kteří pomohli, patří mé poděkování a snad
nám to bude jednou přičteno k dobru. Pro spoustu
lidí jsme blázni, ale kdybychom byli všichni
bezcitní, kde by ten svět byl. Jak říkával můj tatínek
„ Každej jsme nějak praštěnej“.
II. Psi
O pejscích bych mohla také psát, ale to zasejc
příště. Opětovně apeluji, neřiďte si nic živého,
pokud nejste opravdu přesvědčeni, že zvládnete
výchovu, starost a co si budeme povídat i finančně
náročnou stránku života se zvířátkem. Žrádlo není
zadarmo, kastrace a nedej bože, když se nezadaří
a zvíře vyžaduje veterinární péči. Ale je čas Vánoc,
nechci jen hartusit, ti z nás kdo máme zvířecího
kamaráda, ví, že mít kámoše, který vás vítá i když
jdete jen na minutku pryč, nebo do vás strčí
čumákem, když pozná, že máte nějaký splín,
kolikrát je lepší se dívat na zvířata, které chytne, jak
já říkám „ raplíček“ než na televizi, stojí za to.
Zvíře je radost, ale samozřejmě i veliká starost.
Všem, ať již máte či nemáte zvířecího přítele, přeji
krásné vánoce a v Novém roce pevné zdraví a co
nejmíň nechtěných kočiček a pejsků
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programem. Po krátkém projevu starosty
Poláka,který nakonec všem popřál spokojené
vánoce,začala volná zábava.K tanci a poslechu
hrála jako vždy Tetavanka, která opět
nezklamala.Věřte,že nejde pouze o tanec, ale
o setkání,popovídání si,zazpívání v lidovém tonu.
A k tomu všemu pivečko,kafíčko,výborné zákusky
od Marcely a páreček z Hlavečníka. Tak proč příště
nepřijít ?

M. Drábková

Výstava chovatelů

Foto: archiv KZ1

ZO ČSCH Krakovany pořádala 27.-28.září výstavu
králíků,holubů,drůbeže a exotů.Výstavy
o krakovanském posvícení mají svoji tradici a letos
jsme pořádali již 38 výstavu. Vystaveno bylo přes
800 ks zvířat od 66 vystavovatelů. Nejvíce bylo
vystaveno holubů, 40 volier po pěti kusech, 190
klecí holubů jednotlivě a voliera holubů
strukturových plemen 30ks. Sortiment plemen byl
velice široký. Holubi byli chloubou naší výstavy.
Králíků bylo vystaveno 130 ks od velkých plemen
až po zakrslé a krátkosrsté králíky. Nejvíce bylo
vystaveno českých strakáčů v 8 barevných razech,
které žádná jiná organizace v republice nemá.
Drůbeže bylo vystaveno 72 volier. Vodní drůbeže
bylo 16 volier od velkých hus až po zakrslé kachny.
20 volier bylo velké drůbeže, 33 volier zakrslé
drůbeže, 2 voliery perliček, jedna voliera bažant
královský.Pohled na mladou drůbež ve volierách
na trávě byl velice pěkný. Exotů bylo vystaveno 24
volier ve vnitřku areálu od členů naši
organizace.Exoti byli vítaným zpestřením výstavy.
Dále jsme mohli vidět suchozemské želvy
o velikosti v průměru přes 60 cm. Velký úspěch
u dětí měly malé želvy vodní a suchozemské. Tato
výstava je přehlídkou chovatelské práce členů
krakovanské organizace a chovatelů z okolí. Naši
členové dosahují na celostátních, speciálních
a okresních výstavách velmi dobrých ocenění
a umísťují se na předních místech. Další výstava
bude 26.-27..září 2015.

Josef Tuček jednatel z. o.

Letošní setkání seniorů se konalo 4.12.2014 jako
vždy na sále u Rohlíčků. Těch, kteří tentokrát
zareagovali na pozvání obecního úřadu bylo
čtyřicet. Setkání zahájily žákyně místní školy, pod
vedením paní učitelky Polákové, hudebním
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Vozatajské závody

Foto: archiv KZ1

Dne 11. října 2014 rodina Moravcova uspořádala
již 5. ročník Podzimních závodů vozatajských
spřežení v Krakovanech „pod sušárnou“. Slunečná
říjnová sobota přilákala více než 500 diváků a 45
spřežení. Začalo se v 9:30 hod. křtěním našeho
hříbátka klisny Simonetty, kmotrou se stala bývalá
ředitelka NH Kladruby n/L
ing. Lenka
Gotthardová. Poprvé v Krakovanech bojovaly
o své umístění
„ AMAZONKY“ (soutěž žen),
kterých se sešlo celkem 14 spřežení. O překvapení
a k pobavení diváků se postarala amazonka Lenka
Plačková, kterou představoval v ženském převleku
Pavel Drbohlav z JK PAMELA Bylany. Na oplátku
za svůj „ podvod“ si vyfasoval chytání telátka
pomocí lasa, což se mu nakonec pomocí
nadhánějících diváků zdařilo. Závody pokračovaly
soutěží jednospřeží, dvojspřeží pony, následovala
ukázka výcviku psů a závěr patřil soutěži
dvojspřeží o „Putovní pohár starosty obce“. Tato
soutěž získává na popularitě mezi závodníky,
mnozí neváhají přijet z daleka, jako např. vítěz
letošního ročníku Martin Kastner z Mimoně
Hu České Lípy, nebo druhý umístěný, reprezentant
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Vozatajské závody

Foto: archiv KZ1

ČR – Alexandr Soukup z JK Ruda-Lány od
Rakovníka.
Tak jako v předchozích ročnících, i letos byla hojná
účast dětí. Pan Bohoušek Tichý se svým spřežením
„konibusem“ po celý den neúnavně vozil své
osazenstvo podzimní přírodou v okolí závodiště,
Bára Sedláčková s poničkou Lady a Katka
Horáčková (Hejlová) s poničkou Zitou se věnovaly
všem dětem, které našly odvahu usednout na
koňský hřbet. Mnoho dětí dovádělo i na
nafukovacím hradu. Návštěvníci závodů měli
možnost ochutnat domácí kuchyň a nově byla k
vidění a vyzkoušení zahradní technika pana Josefa
Čábelky z Rasoch (firma ŽELEZNÝ – nářadí Kolín).
Tyto závody se stávají již jednou z tradičních akcí
v naší obci a tak bychom touto cestou chtěli
poděkovat dobrovolníkům za jejich výpomoc,
divákům za podporu, sponzorům za příspěvky a se
všemi se rádi shledáme opět příští sezónu. Přejeme
Vám příjemné prožití Vánočních svátků, pevné

Za pořádající Moravcová M.

Drakiáda

létajících draků různých tvarů a velikostí. Ti nám
předváděli svá letecká umění. Pro děti byl také
připraven zábavný program v podobě skákacího
hradu, horolezecké skály a pěti soutěžních
disciplín, na kterých si děti poutavou formou
procvičovaly své pohybové schopnosti jako
rovnováhu či motoriku, kopání na fotbalovou
branku a házení na basketbalový koš. Po
absolvování všech stanovišť dostaly malé dárky.
Dalším doprovodným programem pro návštěvníky
bylo bohaté občerstvení a v neposlední řadě
vyhodnocení nejlepších létajících draků domácí
výroby v kategoriích nejlepší LETEC, nejhezčí
KRASAVEC a největší VOZEMBOUCH.

Drakiáda

Foto: archiv KZ1

Z Krakovanské drakiády se stává tradiční podzimní
akce pro celou rodinu, které se letos zúčastnilo přes
300 rodičů s dětmi. Děkujeme všem zúčastněným
za nádherně strávené odpoledne, dále bychom
chtěli poděkovat organizátorům a sponzorům, bez
kterých by se akce neuskutečnila. Doufáme, že se
Vám 4. ročník líbil stejně jako nám a už teď se
těšíme na příští rok.

Tereza Benešová

Foto: archiv KZ1

Letošní již čtvrtý ročník KRAKOVANSKÉ
DRAKIÁDY se tentokrát konal dne 19. října od 14
hodin, stejně jako každý rok na kopci „Na Vrších“.
Počasí bylo překrásné, povětrnostní podmínky
perfektní a na obloze se vystřídalo více než 80
WWW.OBEC-KRAKOVANY.CZ
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Čápi - sušárenský komín

Foto: archiv KZ1

Jak jsem se dočetla na webových stránkách, loňská
extrémně dlouhá zima následována neobvykle
deštivým a chladným počasím koncem května
a začátkem června si vybrala u mnoha ptačích
druhů krutou daň. Mnoho ptáků, kteří se brzy vrátili
ze zimovišť, zemřelo hlady a zimou (především
drozdi, červenky či skřivani). Časně hnízdící druhy
přišly o první snůšky či mláďata (sokoli, krkavci).
Naši čápi se mrazům ještě vyhnuli, o to více je
postihlo neobvykle deštivé počasí během vyvádění
mláďat. Všichni čapí experti se shodují, že takto
špatný rok nepamatují.
A jak to vypadalo na našem sušárenském komíně
v Krakovanech? Přílet čápa jsme zaznamenali 17.
dubna v 17:57 hod. Byl unaven po náročné cestě,
dlouho odpočíval na hnízdě, poté odlétl. Druhý den
se objevil v 10:30. hod a to pouze na chvíli. Pak
jsme ho dlouhé dny neviděli. Přilétl až 6. května za
doprovodu dalších 2 čápů. Po 5 minutách opět
odletěl a celý měsíc se neukázal. Pak se konečně
objevil, již se svou družkou 8. června. Po celý týden
opakovaně přilétali a odlétali, několikrát se pářili,
nanášeli materiál na hnízdo, neustále upravovali
a zvelebovali svůj příbytek. Často zůstávali až do
večera. Přestože vše vypadalo nadějně, ke konci
měsíce června se objevil pouze 1 čáp. 4. července
byl komín obsazen poštolkami. 6. a 7. července se
čápům na komín nedařilo usednout, neboť je jedna
z poštolek neustále odháněla, urputně bránila svá,
již vyvedená mláďata, která byla schovaná v okně
sušárny. Čápům se podařilo na hnízdo usednout
pouze na chvíli – 14. srpna v 11 hod. a to bylo
naposledy, co jsme je viděli. Pak již zřejmě odlétli
za teplem. O to s větší nadějí jsme se těšili na letošní
jaro.
Čáp přilétl 27. Března v 17:50 hod. Hned druhý den
28. března v 10:10 hod. přilétla paní čápová. Po
celý duben jsme sledovali velkou píli čápů,
neustále nanášeli na hnízdo, jen občas odpočívali.
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Začátek května byl deštivý a dost studený,
ochladilo se na pouhých 10°C. Přesto čápi nelení,
stále upravují hnízdo, páří se. Od 6. května sedí
střídavě na hnízdě, začala snůška. Své hnízdo si
čápi neustále hlídají před atakujícími poštolkami,
stejně tak i 19. května, kdy hnízdo napadli dva cizí
čápi. Naši samozřejmě v boji vítězně obstáli.
6. června konečně pozorujeme krmení mláďat, dílo
se zdařilo! V ten samý den jsme mrkli do okna do
hnízda poštolek. Byla tam 4 malá, chlupatá
stvořeníčka! A v hnízdě borovice za stěnou sušárny
se ještě ozývala soví mláďata! Od dalšího dne
sledujeme především komín, jsme zvědaví, kolik
čápátek se vylíhlo. V neděli 22. června - stále ještě
nic nevíme, ale naše sousedka paní Hrubá, našla na
svém dvoře mládě čápů, zřejmě bylo vyhozeno
z hnízda nebo vypadlo, přinesla ho k nim asi kočka.
Smutné. 27. června – je krásné slunečné odpoledne,
čápová stojí na jedné noze a sluní se. Konečně
vidíme 1. čápátko. 28. června již vidíme další. 2.
července jsou čápata poprvé chvíli „sama doma“.
Jsou zřetelně vidět a jsou opravdu dvě. No nádhera!
6. července pro změnu pozorujeme malé poštolky,
které se právě začaly učit létat. 10. července – silný
a vydatný déšť, čápi létají častěji s krmením.
11. července – opět vzrůšo, poštolky trénují,
nejdříve tak 20m od hnízda, v dalších dnech
v okruhu celé sušárny. 15. července nás navštívil
pan Mgr. Stanislav Chvapil z Roudnice nad Labem,
s kterým jsme se dohodli na spolupráci. V letošním
roce je po 10 letech 7. celoevropské sčítání čápů
bílých a tak díky tomu máme komín s hnízdem
v evidenci. 18. července - čápata stojí na komíně,
vyhlíží rodiče. 23. července - čápata jsou už
neuvěřitelně velká, stále jim chutná, trénují létání
poskakováním na komíně. 3. srpna - větší z čápat
skáče 1-2m vysoko nad hnízdem, má výdrž, moc
mu to jde. Tomu druhému se ještě moc nechce, až
v dalších dnech. 17. srpna - čápata poprvé vylétla
do okruhu sušárny a podařilo se jim i přistání na
hnízdo. Rodiče přinesli krmení a odlétli. 19. srpna
nás navštívil zoolog pan Ing. Ivo Rus
z Regionálního muzea v Kolíně. I tato návštěva pro
nás byla přínosem. Od 20. srpna již čápata létají po
okolí, shání si potravu. Rodiče se už neobjevili a tak
naši mladí měli jen pár dní na to, aby se připravili na
odlet. Byli několikrát spatřeni, jak „řídí“ dopravu
(spíše blokovali silnici projíždějícím řidičům),
hlavně když se nic vážného nepřihodilo. Odlétli 1.
září ve večerních hodinách.
Doufejme tedy, že se krakovanským čápům
podařilo doletět do zimoviště a že se s nimi na jaře
opět shledáme.
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Moravcová M.

Lampionový průvod

Foto: archiv KZ1

Již 4.lampionový průvod naší obcí se konal
1.listopadu za doprovodu hezkého počasí. Průvod
vyrazil v půl šesté od základní školy směrem ke
hřišti svíčkami osvětlenou cestičkou a dále mířil
k lesu , kde uhnul a okolo Dariusu se dostal na silici.
Zde na účastníky čekala první zastávka
u strašidelné školy, kde děti dostaly nějakou
drobnost. Po silnici průvod pokračoval až
k hasičské zbrojnici , po této cestě děti u
autobusové zastávky dostaly od svítících
strašidýlek svítící tyčinky. Další zastávka na sebe
nedala dlouho čekat, v chaloupkách u další
autobusové zastávky na děti čekala další strašidla,
která rozdávala muffiny. Jen tak pro zajímavost
peklo se jich 160 a všechny se rozdaly.

Lampionový průvod

Rozsvěcení vánočního stromu

Foto: archiv KZ1

Rozsvěcení vánočního stromu se konalo první
adventní neděli 30. Listopadu u obecního úřadu.
Jako každý rok nám zahrály a zazpívaly děti z naší
mateřské a základní školy . Nechybělo ani pár slov
pana starosty a paní Podlešákové. Jen chyběl ten
sníh, který by té vánoční atmosféře dodal to pravé
kouzlo.Tak snad za rok se poštěstí a napadne. Pro
příchozí bylo připraveno svařené víno , pro děti čaj
a pro všechny vánočka. Za krakovanské maminky
přeji všem krásné a poklidné prožití vánočních
svátků , mnoho úspěchů v nadcházejícím roce
a nejvíce zdraví.

Foto: archiv KZ1

Dále průvod pokračoval po hlavní silnici směr
Uhlířská Lhota a okolo domu p.Kolínského
a Jarešu přišel na hřiště. Zde bylo jako vždy
připraveno pohoštění, pro dospělé svařené víno,
pro děti čajík a nechyběla ani dýňová polévka.
Dále bylo připraveno překvapení v podobě světelné
shou , které se málem díky technickým problémům
ze strany účinkujících málem nekonalo. Ale vše
naštěstí dobře dopadlo díky dvěma dobrým lidem.
Proto ještě jednou děkujeme.

Rozsvěcení vánočního stromu
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fotbalových „odborníků", že dopadneme jako
Volárna. Naštěstí se tyto prognózy ukázaly jako
plané kecy, a to i v otázce údajné neférovosti
soutěže. Co se týká naší hry, s radostí konstatuji, že
až na dvě utkání jsme byli soupeřům minimálně
rovnocenní a to s prakticky nezměněným
mančaftem z minulého roku. Do podzimních
zápasů zasáhlo 22 hráčů, což také svědčí o naší
dobré základně. V zimní přestávce je potřeba dát
dohromady znavená těla a obnovit chuť do fotbalu,
která se přece jenom začala vytrácet. Soutěž je
velice vyrovnaná, ale jelikož vím, že umíme více,
než jsme dosud předvedli, věřím, že se SK
Krakovany jara bát nemusí.
B –tým: Jak už to bývá, tak tomuto týmu se daří více
doma, než na hříštích soupeřů. Důvodem je
samozřejmě možnost doma postavit i hráče, kteří
jinak hrají za A-tým. Výsledkem podzimní sezony
je tedy
4. místo se ziskem 18 bodů.
V pátek 28. listopadu zavítal do školy Mikuláš
a čert. Někteří se už nemohli dočkat a moc se těšili.
Jiní se trochu nebo i více báli, a tak do tělocvičny,
kde je Mikuláš s čertem čekali, se trochu loudali
a usedali do zadních řad nebo se dokonce raději
drželi za ruku paní učitelky. Čert byl naštěstí docela
hodný a všichni si s ním šli zatančit. Trochu i děti
zlobil a nechtěl pro ně Mikulášovi dát dárky.
Nakonec všechno dobře dopadlo a dárky byly na
světě. Děti ale museli Mikulášovi zazpívat nebo říct
nějakou básničku a teprve potom byl sladký
dáreček jejich. Chtěli bychom poděkovat našim
sponzorům, kteří přispěli na mikulášské
nadělování. Jsou to:
• OÚ Krakovany
• OÚ Lipec
• OÚ Uhlířská Lhota
• ČČK Krakovany
• paní Pavlíčková, Týnec nad Labem

Lenka Poláková

A – tým: Jan Špinka starší (trenér): Podzimní část
sezony musím hodnotit kladně. Jako nováček jsme
sice do soutěže vstoupili tak, že v prvním utkání
v první minutě po první střele jsme prohrávali a já si
vybavil předsezónní prognózy některých okresních
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Rozsvěcení vánočního stromu

Foto: archiv KZ1

Dorost: Je s podivem, že dorostencům se více daří
pokud nastupují za B –tým, než když hrají s hráči
stejné věkové kategorie. Jestli je to motivací, nebo
nějakým jiným faktorem si musí uvědomit
především samotní hráči a během jarní sezony se
jim snad podaří vylepšit tristní podzimní bilanci,
kdy dokázali získat pouze 6 bodů. Díky tomu tak
jsou na předposledním místě okresního přeboru
dorostu.
Žáci: Poté co skončilo několik opor se žáčci
pohybují ve středu tabulky okresního přeboru.
V této věkové kategorii je nejvíce vidět, ve které
vesnici jsou silné ročníky kluků. Výsledkem toho je
tedy 5. Místo se ziskem 13 bodů. Zde bych ještě
chtěl vyzdvihnout Z. Douděru st. spolu s L.
Kubíčkem st., kteří ještě začali trénovat dětský
potěr, aby náš oddíl nemusel postupně řešit
nedostatek dětí do mládežnických oddílů.
Na závěr bych chtěl Všem funkcionářům,
fotbalistům a příznivcům popřát Krásné prožití
svátků vánočních a v Novém roce hodně úspěchů
v osobním i v tom fotbalovém životě.
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Za SK Krakovany L.Kubíček ml.
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Vánočky vánočky přicházejí...
Konečně se mi podařilo vyladit recept na vánočku či
mazanec, na které jsem byla zvyklá z domova. Mám je ráda
spíš hutnější, sladší a tučnější, takové ty nadýchané chleby
nejsou nic pro mě. Pokud jste na tom stejně, určitě
vyzkoušejte následující recept.
Ingredience:
495 gr polohrubé mouky
3 lžíce tučné sojové mouky
110 - 120 g rostlinného másla (např. AlsanBio)
13 dkg cukru krupice + 1 sáček vanilkového cukru
125 ml sojového či jiného rostlinného mléka
30 gr čerstvého droždí (3/4 kostičky)
citrónová kůra z jednoho citrónu
najemno nastrouhaný muškátový oříšek (asi 1/3 jednoho
oříšku)
50 gr rozinek namočených do rumu a teplé vody, okapaných
mandle bez slupky na ozdobu (příp. můžete přidat i nasekané
mandle do těsta)
Postup:
Nejdříve přípravíme kvásek. Droždí rozdrolíme do mísy
a zalijeme troškou vlažného mléka (pozor, nesmí být horké
ani studené!). Přidáme trochu cukru, rozmícháme na tekutou
kašičku a tu zasypeme trochou mouky. Necháme vzejít na
teplém místě (trvá cca 10-20 minut). Mezi tím v rendlíku
zahřejeme mléko a rozpustíme v něm tuk. Necháme
zchladnout přibližně na teplotu lidského těla. Ve větší míse
promícháme mouky, cukr, citronovou kůru a muškátový
oříšek. Poté souběžně vmícháme kvásek a mléko s tukem.
Dobře proděláme nejprve vařečkou v míse a poté ještě
rukama na vále. Vrátíme do mísy, přikryjeme utěrkou
a necháme kynout na teplém místě asi hodinu až dvě. Během
kynutí můžeme jednou těsto "srazit" rukou (dát mu pěstí)
a nechat dále kynout.
Po vykynutí vpracujeme do těsta okapané/osušené rozinky
a mandle. Těsto rozdělíme na tolik částí, z kolika děláme
vánočku (my obvykle děláme ze 4 základnu, ze 3 nadstavbu
(hehe) a ze dvou hořejšek), nejlepší je si těsto odvažovat, aby
měly všechny díly stejnou velikost/váhu. Upleteme vánočku,
potřeme ji trochou teplého mléka (s tukem) a ozdobíme
mandlemi. Necháme ještě cca hodinu kynout.
Pečeme pomalu v dobře předehřáté troubě. Moje je celkem
výkonná, takže peču na 150°C asi 45 minut až hodinu.
Oblíbené je také péct vánočku prvních 5 - 10 hodně zprudka
(220°C), poté teplotu na další cca půl hodinu snížit na 150°
a dalších asi 15-20 minut dopékat na 110°C.
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Já vím, říkáte si Jééé, sušenky, trapný a suchý! Asi by mě to
taky napadlo... Ale bacha! Tyhle sušenky nejsou nějaké
obyčejné drobivé placky, ale naprosto super duper chutné
šťavnaté rumovo-karamelové sušenky s opraženými ořechy.
Kdybych měla kavárnu, určitě by nechyběly v nabídce. Tak se
nechte přesvědčit - výsledek, ve kterém se (jak by řekl Josef
Václav Sládek nebo nějací nechutní gourmet foodies) snoubí
chuť melasy, rumu, hnědého cukru, opražených ořechů
a muškátového oříšku za to vážně stojí.
Ingredience:
1/3 hrnku oleje
1/4 hrnku oblíbeného rostlinného či ořechového mléka
1 hrnek hnědého cukru
1 lžíce melasy (nevynechávejte!)
2 lžíce tmavého rumu
1 a 1 lžičky vanilkového extraktu (nebo vanilková semínka či
část cukru nahraďte vanilkovým cukrem)
1 a 1 hrnku polohrubé mouky
1/4 hrnku kukuřičného škrobu nebo solamylu
1 a 1 lžičky přášku do pečiva
1/4 lžičky pečící sody
1/3 lžičky čerstvě nastrouhaného muškátového oříšku
1 lžičky skořice
1 lžičky soli
2 hrnky nasekaných pekanových či vlašských ořechů
(tak nějak středně, ani moc najemno, ani moc nahrubo)
Postup:
Troubu předehřejte na 180°C a dva plechy vyložte pečícím
papírem. Do větší mísy vlijte olej, mléko, cukr, melasu, rum
a vanilku a (nejlépe šlehačem) velmi dobře prošlehejte, dokud
směs jemně nezpění a nezhoustne. V jiné míse smíchejte
mouku, škrob, prášek do pečiva, sodu, muškátový oříšek,
skořici a sůl, promíchejte a poté vsypte do tekutých
ingrediencí. Zamíchejte a vytvořte měkčí těsto (pokud by
bylo příliš řídké, přidejte trochu mouky). Nechte ho asi 10
minut odpočinout při pokojové teplotě. Poté z těsta oddělujte
vždy asi 1 lžíci těsta, vytvarujte kuličku a tu dobře obalte
v nasekaných oříšcích. Koule vyskládejte na plech (nechte
mezi nimi vždy asi 3 cm místa) a pečte přibližně 12 - 14 minut.
Po vyndání z trouby nechte ještě 5 minut chladnout na plechu,
poté přendejte na kovový rošt a nechte úplně vychladnout.
Nejlépe sušenky chutnají poté, co trochu odleží
(např. druhý den).

www.veganotic.cz
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