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Starosta obce Josef Polák

Foto: Josef Formánek

Vážení spoluobčané,
rozsvícením vánočního stromu v neděli 30.
listopadu byl v naší obci jako již tradičně zahájen
advent. Advent je časem očekávání. Letos ještě
daleko více než v letech minulých jsme nuceni se
zamýšlet nad budoucností svých dětí, vnuků, rodin,
přátel a celé naší země v kontextu tisíciletých
kulturních tradic celé evropské civilizace. Uvedené
téma se však více hodí do jiného periodika, než
jsou noviny Krakovan a Božce.
V nynějším vánočním vydání Novin Krakovan
a Božce vás chci především seznámit s pracemi,
které byly realizovány v posledním období včetně
akcí rozpracovaných.
Během listopadu byla provedena výměna oken
a vchodových dveří na poště. Pošta je umístěna
v obecní budově čp. 206 – bývalé „kampeličce“.
Stará dřevěná okna byla nahrazena novými
plastovými. Rovněž dvoje staré dřevěné dveře byly
nahrazeny novými plastovými. Cílem akce bylo
zateplit poštu a tím i celou budovu.
Předpokládáme, že výměnou oken a dveří snížíme
náklady na vytápění. Vzhledem k tomu, že v prvním
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patře budovy došlo k výměně oken již v minulosti,
máme po této stránce celý objekt vyřešený. Rovněž
v listopadu došlo k výměně oken v obecním domě
čp. 188. Uvedený objekt má nyní pronajatý Zdeněk
Nohejl jako prodejnu. Rovněž v tomto v tomto
objektu byla stará dřevěná okna nahrazena novými
plastovými. Cíl je stejný jako na poště. Zateplit
objekt obchodu a zejména zabránit promrzání
starých kamenných zdí. Pochopitelně i zde se
počítá se snížením nákladů na vytápění. Další akce
v současné době probíhají v lokalitě u „srubu“.
Jaroslav Dušek za pomoci obecní čety právě nyní
dokončuje v shora uvedené lokalitě práce spojené
se zprovozněním nově vybudovaného veřejného
osvětlení. Veřejné osvětlení v uvedené lokalitě
bude tvořit dvanáct nových osvětlovacích bodů –
tzv. „luceren“. Pokud nám vydrží počasí, bude
nejpozději do vánočních svátků rozsvíceno.
Druhou akcí, která právě v této době probíhá
v lokalitě u „srubu“ je příprava na vybudování
horní vrstvy místní komunikace. Příprava spočívá
ve vyčištění spodní vrstvy místní komunikace
vybudované v polovině devadesátých let. Dále
budou v rámci přípravy vyspraveny propady
spodní vrstvy místní komunikace, dojde k opravám
a úpravám obrubníků, budou opraveny kanalizační
vpusti a rovněž dojde k terénním úpravám podél
místní komunikace. Pokud nám to počasí umožní,
bude na takto připravenou komunikaci položena
ještě do svátků horní vrstva – tzv. „koberec“.
Místní komunikace v lokalitě u „srubu“ nebude
oproti původnímu záměru slepá, ale bude
průjezdná s přímým napojením na Božec ve směru
k domu pana Dariuse. Stávající polní cesta ve
směru z lokality u „srubu“ na Božec bude
vyspravena tzv. „škrábankou“. Zprovozněním
místní komunikace včetně veřejného osvětlení
bude definitivně ukončena výstavba infrastruktury
v shora uvedené lokalitě. Nezbývá než popřát
příjemné bydlení.
Na jaře příštího roku bude provedeno vyčištění
požárního haltýře pod domem p. Trojana v lokalitě
19 nových rodinných domů. Dotace od
Středočeského kraje na výše uvedenou akci je již
zajištěna.
Výstavba III. etapy kanalizace v Božci v roce 2016 se
bude odvíjet od získání dotace z MZe a z Fondu
životního prostředí Středočeského kraje. Pokud se
nám výše uvedené starosta
dotace obce
nepodaří
Josef získat,
Polák
budeme muset rozsah III. etapy výstavby
kanalizace v Božci v roce 2016 omezit.
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Položení „tartanového“ povrchu na víceúčelovém
betonovém kurtu umístěném na starém
fotbalovém hřišti se bude odvíjet od finančních
možností obce a případného získání dotace.
Rozhodně se však hlavně z ohledu na sportovní
vyžití dětí nemíníme tohoto záměru vzdát.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám
závěrem popřál vánoční svátky plné rodinné
pohody a hodně zdraví do nového roku.

Josef Polák
starosta obce

Vítání občánků

Foto: archiv KZ1

Letošek se s námi moc nemazlil a v evidenci
obyvatel to na naše poměry byl docela řádný
pohyb.
Pan starosta se vždy raduje, když se někdo nový
přihlásí k trvalému pobytu, ale já jeho radost vždy
tlumím, protože vím, že se nám bohužel i naši
rodáci přestěhují do nových krajů. Holt život.
To samé se nám děje i s radostí z nových životů,
novorozených miminek. Bohužel nejsme
nesmrtelní a tak i to se srovná.
Pár zajímavostí ze systému, které by vás mohly
zajímat. Tak třeba je víc žen či mužů, kolik dětí v
roce 2016 bude vstupovat do dospělosti, kolik
bude padesátníků, šedesátníků, sedmdesátníků a
osmdesátníků, jaký je průměrný věk v naší obci?
Tak tedy mužů je celkem 411, jejich průměrný věk
je 41,13, žen je 399 průměrném věku 41,72 let,
holky nic moc, co? Dětí do 15ti let tu máme 118,
šesti dětem bude příští rok 18 let, osm z nás bude
slavit padesátku, šedesátku v novém roce oslaví
opravdu !! 13 z nás, sedmdesátku budou slavit jen
čtyři, osmdesátník paku bude pouze jeden a

devadesátku oslaví dva z nás a to jeden pán a jedna
paní. Jinak nad 60 let máme 193 občanů. Voličů by
bylo k dnešnímu dni 666. To by tak bylo z toho
zajímavého.
Na začátku roku nás bylo 810, narodilo se nám 8
miminek, přihlásilo se 25 nových spoluobčanů.
Letos zemřelo 11 z nás a odstěhovalo se 22 z nás.
Tyto info jsou k 30.11. 2015. Vidíte, že 0 od 0 pojde
a je nás stále 810.

Která že miminka se nám narodila?
Alžbětka Dostálová, březen 2015,
Krakovany 134

Danielek Bárta, březen 2015,
Krakovany 175

Maruška Svobodová, duben 2015, Krakovany 252
( po Haláčkových )

Petřík Vondráček, květen 2015, Božec 37
Veronička Bížová, červen 2015, Krakovany 227
( u Kvasničkových)

Nelinka Lohrová, červen 2015, Krakovany 290
( po Čermákových)

Kristýnka Hladíková, červenec 2015, Krakovany 136
( u Tuhů )

Elizbethka Tichá, listopad 2015, Krakovany 232

Kdo nás letos opustil ?
Ján Hranec, Krakovany 94
Marie Šandová, Krakovany 111
Dagmar Živnůstová, Krakovany 91
Josef Klepal, Krakovany 76
Vlastimil Novotný, Krakovany 4 ( ten nejstarší)
Ladislav Bubeník, Krakovany 50
Věra Ouzká, Božec 21
Bohumil Vejvoda, Krakovany 247
Věra Petříčková, Krakovany 156
Ivan Petříček, Božec 4
Ta jedenáctá u nás léta nežila, jen zde byla hlášena.
Je to holt život.
Rodičům s letošňátkama přejeme krásný, bezstarostný,
šťastný život ve zdraví. Přistěhovalým přejeme, ať se jim
u nás líbí, ať se tu s námi pěkně sžijí, zvyknou si na nás
a my na ně. Těm co se odstěhovali, možná za lepším
životem, přejeme také jen vše dobré a šťastný život
a těm, které letos někdo z blízkých opustil přejeme sílu,
sílu smířit se s danou skutečností a s láskou v srdcích
vzpomínat na to hezké. A nám ostatním, nám pevné
zdraví, radost, silu a životní optimismus, budeme ho
potřebovat.

Martina Douděrová

V srpnu 2015 jsem započala pátý rok svého
působení jako vedoucí knihovny v Krakovanech. to už si zaslouží malou rekapitulaci. Knihovna čítá
cca 2.500 knih krakovanských a dále knihy
z výměnného fondu Městské knihovny v Kutné
Hoře. Dříve se vozil 1x ročně soubor 100 knih.
V létě jsem po inventuře zjistila, že z K. H. máme
půjčeno cca 1100 knih a některé jsou k dispozici
více než 3 roky. Proto nastal velký výřad a do K.H. se
vrátilo 700 knih a přivezlo se 300 knih nových.
Takže v současné době je z fondu z K.H. 700 knih.
Nejvíce si čtenáři půjčují detektivní romány
( Nesbo, Deaver, Theorin ), ženské romány ( Steel,
Small , Collins ), historické romány ( Ciprová,
Vondruška, Přibský, Whitton ) a knihy pro děti
( příběhy o dětech, dobrodružné knihy , pohádky ).
V knihovně je přístupný internet ( zdarma ) a tisk
na černobílé tiskárně. Samozřejmostí je možnost
objednání povinné četby a konkrétní knihy ( pokud
je ve fondu MK Kutná Hora ). Než si dospělí
vyberou knihu, můžou si děti vymalovat
omalovánku, nakreslit obrázek. Kromě MK v Kutné
Hoře úzce spolupracuji s Městskou knihovnou
v Týnci nad Labem a s knihovnou ve Vřesině . Od
paní knihovnice z Vřesiny každý měsíc dostávám
originální pohádku, kterou vytištěnou spolu
s omalovánkou k tématu, dostávají děti zdarma.
Počet čtenářů v poslední době vzrůstá a to hlavně
díky naším novým, přistěhovaným spoluobčanům.
Za všechny nové ale i dlouholeté čtenáře jsem moc
ráda. Vždyť čtení nám rozšiřuje obzory a hlavně
dětem slovní zásobu. Knihovna je otevřená každé
pondělí a středu od 17 do 19 hodin. Aktuální
informace a on-line katalog knih můžete najít na
www.knihovnakrakovany.estranky.cz
Těším se, že po přečtení tohoto článku v naší
knihovně přibudou noví čtenáři.

Kristýna Brunclíková
vedoucí knihovny Krakovany

„Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí
právě tak nezbytné jako denní chléb."
Honoré De Balzac
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Jak je obecně známo, češi jsou národem pejskařů,
tudíž obyvatelé Krakovan a Božce jen potvrzují toto
pravidlo. Kdysi mi někdo s trochou nadsázky řekl,
„tady hodíš kamenem a trefíš psa“. Účel, pro který
je téměř v každém domě pes se nepochybně liší,
někdo má jen dvorního hlídače, další má parťáka
na dlouhé procházky, gaučáka na pomazlení,
výstavního šampióna , někdo propadl kouzlu
sportovních klání, a tak by se dalo pokračovat do
nekonečna.
V dubnu r.2016 to bude už 20 let, co se pár
nadšenců z naší obce a blízkého okolí rozhodlo
založit na pomezí Krakovan a Božce kynologické
cvičiště. Zmíním však jen některé místní
zakladatele např. tehdejší předseda - p.Hejl,
výcvikář - p.Dostál P., členové – Dostálová, Dostál
V., Krincvajová, Hejlová, Sandholc, Šindelář,
Scháněl J., Juračka a další….

Pavel a Nero v kategorii ZVV1–9.místo, Dostál
Lukáš a Adéla v kategorii ZVV1 – 6.místo, o první tři
místa v obou kategoriích zabojovali borci z Čáslavi,
Městce Králového, Starého Kolína, Kolína – Borky
a Rapotic.

Marley

Foto: archiv ZKO Krakovany

O nadílku v podobě pohárů a věcných cen za
výborné výkony všech soutěžících se postarali
sponzoři, kterým bychom chtěli touto cestou
poděkovat.
Pokud jsme ve vás vzbudili zvědavost, navštivte
naše stránky (www.zkokrakovany.hys.cz), kde
budou v nejbližších dnech zveřejněny výsledky
závodů včetně fotografií a videa, nebo jednoduše
přijďte mezi nás.
Hezký den Vám přejí Krakovanští pejskaři
Výstavba klubovny

Foto: archiv ZKO Krakovany

Jelikož tito nadšenci, byli zároveň zastánci
sportovních klání, dali tedy o dva roky později
podnět ke vzniku I. ročníku Mikulášských závodů.
Jistě tenkrát netušili, že se tato kynologická akce
stane tradicí. Tím se dostáváme k letošnímu XVIII.
ročníku. K naší radosti se letos sešlo krásné počasí s
hojným počtem závodníků a diváků. Opět nás
poctili svou návštěvou Šumperáci, byť nezávodili.
Vraťme se ale zpět k závodníkům jejichž výkony
hodnotil ostřílený rozhodčí, kterému nic neunikne,
p.Karel Nedvěd, obrany odfiguroval p.Martin
Remsa. Krakovanské barvy letos ve velké
konkurenci zkušených závodníků hájily: Puczková
Kačka a Marley v kategorii ZZO–7.místo, Čábela
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Blažková Jaroslava

Hnízdění čápů

Foto: archiv KZ1

Čáp bílý, podle České společnosti ornitologické
pták roku 2014, podniká dvakrát do roka dlouhou
migrační cestu. Po teplém období stráveném u nás,
odlétá na zimoviště v subsaharské Africe v srpnu a
září. Odsud se navrací na jaře v březnu a dubnu. K
příletům čápů se váže i jedna stará pranostika- „Na
svatého Řehoře ( 12. března), čáp letí přes moře.“
Ve skutečnosti už jsou však v tomto období první
jedinci na svém starém hnízdě. Zřejmě vlivem
globálního oteplování stále více čápů odlétá
přečkat zimu podstatně blíž, například do
Španělska, Francie či Bulharska. Poslední roky
dokonce někteří čápi neodlétají vůbec a přezimují
u nás.
Na náš komín v Krakovanech přilétli v pátek 10.
dubna v 9hod. celkem 3 čápi. 1 odlétl a zůstali 2
čápi, kteří se po usednutí začali pářit. Po krátké
přestávce opět odlétli. V neděli 12. dubna
odpoledne přilétl 1 čáp, upravoval hnízdo, nanášel
materiál, po celý měsíc jsme ho viděli samotného a
pracujícího mnohdy až do tmy. 5. května v 8hod.
ráno přilétl s čápicí. Konečně se začalo něco dít a že
bylo co pozorovat- jejich páření, klapot zobáků,
neúnavné nanášení na hnízdo, zůstávali i přes noc.
10. května čápice po celý den seděla- začala snášet
vejce. Vstala jen, aby přivítala manžela, který ji
zásoboval dobrotami. To bylo vždy lásky! 14.
května se k večeru objevili 3 cizí čápi, bitva o
hnízdo naháněla strach, naši stateční čápi se však
nedali. 28. května došlo opět k atakování hnízda 2
čápy, samička byla zrovna sama doma a zvládla to
tedy obdivuhodně. 30. května- čápi se na hnízdě již
střídají, neustále zvelebují příbytek, vše vypadá
nadějně. 5.- 7. června- převládá tropické počasí,
30°C. 8.června jsme zaznamenali pohyb v hnízdě

poštolek, už mají mladé. 9. června se radikálně
ochladilo, neustále pršelo, teplota se zastavila na
14°C, br… Od rána jsme pozorovali šrumec na
komíně, konečně i tady došlo k líhnutí ptáčátek!
Chudáčkové, taková zima jim do začátku života
nebyla přána. Čápi se snažili, střídavě nosili krmení
pro hladové zobáčky. O osudu mláďat v dalších
dnech se lze pouze domýšlet. Ustalo krmení, čápi
jen postávají a nic nedělají. Je již zřejmé, že čápátka
uhynula a byla z hnízda vyhozena. Bohužel jsme ani
nestačili zjistit, kolik jich bylo. V loňském roce jsme
měli to potěšení sledovat alespoň ta dvě. Čápi se
po nezdaru pokoušeli znovu založit rodinu,
neustále se pářili. Bohužel z tohoto nic nebylo.
Poté tu delší čas nebyli, objevovali se zřídka.
Každopádně měli problém se sháněním vhodné
potravy, neboť panovalo dlouhodobé sucho a
nadprůměrné letní teploty. Rozloučit se přiletěli
23. srpna.
Doufejme tedy, že stihli nabrat dostatek sil, aby v
pořádku dolétli do teplých krajin. Už teď se těšíme
na jejich jarní návrat.

Monika Moravcová

HOBBY A ZAHRADA 2015

Foto: archiv KZ1

Krakovanští zahrádkáři zastoupení aktivními členy
připravili letos už jubilejní desátou výstavu HOBBY
A ZAHRADA. V tomto roce byla návštěvnost 223
dospělých a 60 školáků a mnoho návštěvníků z řad
"drobotiny" včetně Mateřské a Základní školy z
Krakovan, kteří si výstavu stihli prohlédnout těsně
před zbouráním v úterý ráno.
Nebudu zde vyjmenovávat všechny vystavující, jen
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vyslovím svůj obdiv všem těm šikovným rukám a
chytrým hlavám, které se zde prezentovaly. Kdo se
nebyl v pěkném posvícenském víkendu podívat,
udělal chybu. Nahlédnout můžete ve fotogalerii
internetových stránek ZO ČZS Krakovany na adrese
http://zoczskrakovany.txt.cz.

HOBBY A ZAHRADA 2015

republice nemá. Drůbeže bylo vystaveno 63
volier,z toho dvě voliery bažantů, 18 volier vodní
drůbeže, od velkých hus až po okrasné
kachny.Velké drůbeže bylo 16 volier a 26 volier bylo
zakrslé drůbeže. Pohled na mladou drůbež byl
velice pěkný.Exoti byly vystaveny ve vnitřku areálu,
byli vítaným zpestřením výstavy.Po oba dva dny
bylo zajištěno občerstvení pro návštěvníky a večer
malé posezení při hudbě.

Foto: archiv ZOČZS Krakovany

Na výstavě se podíleli prací i organizací předseda
ZO Roman Hořák z Božce, nepostradatelný pečlivý
pokladník a organizátor František Chmelík,
"zdomácnělý" chalupář a dlouholetý člen naší ZO
Miloslav Novotný, pracovitý a optimistický Karel
Hříbal (foto z letošního stavění), paní Marie
Piskačová, pan Milan Vaníček a moje maličkost Ludmila Vrabcová. Velký dík patří pracovníkům
úřadu, bez jejichž pomoci vzhledem k věku
a zdravotnímu stavu členů bychom to nezvládli
a samozřejmě všem vystavujícím občanům
i spřáteleným spolkům.
Sláva výstavě 2015,
ať žije HOBBY A ZAHRADA 2017 !

Vozatajské závody

Foto: archiv KZ1

Tato výstava je přehlídkou chovatelské práce členů
krakovanské organizace a chovatelů z okolí.Další
výstava bude v září 2016. To naše organizace oslaví
50 let od založení v roce 1966, kdy jsme uspořádali
první výstavu na dvoře ve škole.

Josef Tuček

Ludmila Vrabcová

ZO ČSCH Krakovany pořádala 26.- 27. září Výstavu
králiků,holubů,drůbeže a exotů. Výstavy
o Krakovanském posvícení mají svoji tradici a letos
byl už 39. ročník. Výstavy se zúčastnilo 62
vystavovatelů. Nejvíce bylo vystaveno holubů,
440 ks! Sortiment plemen a barevných razu, byl
velice široký. Holubi byli chloubou naši výstavy.
Králíků bylo vystaveno 123 ks. Nejvíce bylo
vystaveno českých strakáčů, 40 ks v osmi
barevných rázech. To žádná jiná organizace v
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Drakiáda

Foto: Jana Valentová

Letošní již pátý ročník KRAKOVANSKÉ DRAKIÁDY se
tentokrát konal dne 18. října od 14 hodin, stejně
jako každý rok na kopci „Na Vrších“. Počasí sice
nevyšlo tak krásně jako minulý rok, ale i přes to se
zúčastnilo více než 80 dětí. Naštěstí každý rok
počítáme i s variantou, že počasí nebude přímo

Drakiáda

Foto: Jana Valentová

vhodné k pouštění draků a proto jsme děti
připravili zábavný program v podobě skákacího
hradu, výtvarné dílničky, kde si každé dítko vyrobilo
svého dráčka 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.
Krakovanská drakiáda již patří k tradičním
krakovanským podzimním akcím, které se letos
zúčastnilo přes 300 rodičů, prarodičů 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 5. ročník líbil stejně jako nám a už teď se
těšíme na příští rok.

Tereza Benešová

Vozatajské závody

Foto: archiv KZ1

Dne 10.října 2015 rodina Moravcova uspořádala již
6. ročník Podzimních závodů vozatajských spřežení
v Krakovanech „pod sušárnou“. Začalo se v 10.hod.
soutěží dětí do 15 let, následovala soutěž
AMAZONEK a soutěž jednospřeží. Poté jsme shlédli
ukázku dětí v sedle poníků v podání Adrianky
Horáčkové a Adélky Selyben pod vedením svých
maminek. Po soutěži dvojspřeží pony svou ukázku
výcviku psů předvedli psovodi z Kolína. Závěr patřil
soutěži dvojspřeží o „Putovní pohár starosty obce“.
Tak jako v předchozích ročnících, i letos byla hojná
účast dětí. Pan Bohoušek Tichý se svým spřežením
„konibusem“ po celý den vozil své osazenstvo
podzimní přírodou v okolí závodiště. Ke svezení v
sedle sloužila oblíbená ponička Lady a mnoho dětí
dovádělo i na nafukovacím hradu. Návštěvníci
závodů měli možnost ochutnat domácí kuchyň a
vyzkoušet zahradní techniku pana Josefa Čábelky z
Rasoch (firma ŽELEZNÝ- nářadí- Kolín).
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem
dobrovolníkům za jejich výpomoc, divákům za
podporu, sponzorům za příspěvky a se všemi se
rádi shledáme opět příští sezónu.

Za pořádající Moravcová M.
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Advent

Foto: zdroj web

„Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy…“ ,
kdepak ten nechytnu ani já, ani Vy a bohužel ani
Karel Gott.
Rok utekl tak nějak ve fofru, že si člověk ani moc
neuvědomuje, že opravdu tu máme advent a s ním
i vánoční čas, kdy bychom měli bilancovat,
hodnotit , vyhodnocovat a hlavně v dobrém
vzpomínat.
Jak jste na tom, mně se nějak nedaří, né že bych
měla špatný rok, ale pocit klidu a pohody z něho
nemám.
Jak už taky vrším křížky svého života, tak musím
občas navštívit pochybné domy, jako jsou třeba
nemocnice. Je mi prd, ale měla bych chodit na
rehabilitace a nějaké ultrazvuky, protože mě prý
bolí měkké tkáně na chodidlech. Což o to, já bych
i chodila, ale v říjnu mi sestřička poradila, ať si
zavolám na začátku února 2016, to prý snad bude
mít pro mě nějaký termín, kdy bych se mohla začít
rehabilitovat. Zubař, kdo mě zná, tak ví, že jsem
taky na to exšpert. Měla jsem vynikajícího zubaře,
ale on mi odešel do důchodu a od té doby mám už
čtvrtého. Nemám z toho radost, ale zuby mi už třetí
nenarostou, tak se holt o to co mi zbylo, musím
nějak postarat. Je těžké poznat, že máte v hu…
provizorní plombu, místo bílé pryskyřičné, které
jsou prý lepší než amalgámové, a že né každý to
s Vámi myslí dobře. Jsem naivní, myslím si, že když
to co dělám, dělám poctivě a někdy i nad rámec,
toho co bych měla, snažím se pomoci, pokud je to
v mých silách, tak se tak budou chovat i ostatní.
A tak hledám a doufám. Když mi bylo náct a i těch
dvacet, tak mě míjely takové ty zaručené zprávy,
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kdo s čím stůně, kdo v kolika zemřel a podobné.
Když někdo zemřel v 75 letech, měla jsem ho za
starého dědu. Teď, když jsem v druhé půlce života,
tak pro mě 60ti letej chlap je mladej kluk
a bohužel mi umírají i kamarádi a to je sakra na
zamyšlenou. Je smutný, že na nemocné, postižené
děti se musí pořádat veřejné sbírky, že se
nepostará stát, který se chlubí tím, jak mají
zdravotnictví a sociální problémy v malíku.
Charitativní koncerty a akce v televizi ,jsou pro mě
kámen úrazu, posílám kam můžu a to ne jen na
lidské neštěstí ale i na všelijaké útulky. Neposílám
miliony, ale říkám si, kdyby každý poslal těch pár
peněz, tak by to byla nádhera. DMS mi zvedají jinak
můj celkem příznivý tarif, ale díky za ně, jsou
celkem pohodlné, když už chcete pomoci. Tak to
tak rovnoměrně rozděluji mezi Bariery, Paraple,
Světlušku , Motýlí křídla , ale i útulek v Kolíně,
útulek v Nymburce, kočičí azyl Vysočina a dostalo si
mi pod ruku i pár letáčků s prosbou o pomoc pro
útulek Šanta kočičí – útulek Úmonín. Jedna „kočičí
máma“ se tam vrací, ať by nemusela. Útulek jí
pomohl, tak se ta ochota zachytila drápkem a nyní
se ona kočičí máma snaží pomoci útulku. Kdo by
chtěl pomoci, tak jukněte na www.santakocici.cz,
je čas adventu, čeká nás čas zázraků, tak jim
pojďme trochu pomoci, ať nejsou jen výjimečné.
Tak to už by asi stačilo, abych na vás nehodila
nějakou depku.
Máme advent, Vánoce před námi, stromečky,
dárečky , punčík, naškrobené záclony, čisté
domovy, cukroví už taky určitě pečete, tak se
těšme , usmívejme se na sebe, buďme vstřícní , nic
nás to nestojí a ostatním to udělá radost. A ten
život, kterej se nám každému někdy zdá
neskutečně zlej, nespravedlivej, krutej a těžkej, tak
ten třeba právě tím, že se budeme snažit být lidští,
budeme brát jako bonbon z bonboniéry plný
belgických pralinek a ne jako žluklou bombošku z
Polska.

Krásné vánoční časy Vám všem
Martina Douděrová

Foto: zdroj web

Šachová partie má tři části:
první, kdy doufáte, že máte převahu,
druhá, kdy věříte, že máte převahu,
a třetí, kdy víte, že prohrajete.
(Savielly Tartakower)

Šachy nebo šach (z perského šáh, panovník) je
desková logická hra pro dva hráče, která je v dnešní
soutěžní podobě zároveň považovaná i za odvětví
sportu. Vznikla v 15. století v jižní Evropě úpravou
perské hry šatrandž, následníka staré indické hry
čaturanga.
„Šachy jsou duševní sport, který rozvíjí tvůrčí
myšlení, paměť, fantazii, přesnost, vůli.
Šachy jsou pro každého tím, co v nich hledá.
Pro jednoho jsou pouhou zábavou, pro druhého
společenskou záležitostí, pro třetího sportem,
čtvrtý je chápe jako umění, jiný jim věnuje celý
život.
Jejich myšlenkové bohatství je nevyčerpatelné
a neustále se v nich objevují nové možnosti.“
Řekl kdysi Michail Tal, šachový publicista a bývalý
mistr světa.

Také o letošních Vánocích proběhne v Krakovanech
šachový turnaj. Jeho historie sahá do roku 2001,
kdy byla odehráním prvních partií zahájena
tradice. Vánoční šachový turnaj se poté konal
pravidelně každým rokem a v letošním roce
proběhne za přispění obce jeho 15. ročník.
První tři umístění hráči jsou odměněni cenami, ale
hlavní trofejí, o kterou se hraje, je putovní šachový
pohár. Ten je ručně vyroben ze dřeva a má podobu
zvětšené figurky bílého střelce. Vítěz má právo na
vlastnictví této trofeje vždy do doby konání dalšího
turnaje, tj. 1 rok.
Turnaj je otevřen pro hráče všech generací.
Pravidelnými hosty turnaje bývají šachisté z
Krakovan a Božce. V minulých letech však pozvání
přijali i hráči ze sousední Uhlířské Lhoty,
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Hlavečníka, Konárovic, Týnce nad Labem, Kolína,
ale také z ukrajinského Lvova.
Pokud patříte mezi milovníky této hry, přijměte
pozvání a přijďte si letos zahrát. Turnaj se odehraje
v neděli 27. 12. 2015 od 10:00 hod. v restauraci
U Rohlíků, kde vám také podají podrobnější
informace.

Od léta je na ní spousta práce a tak má dědeček k
ruce pomocníky – měsíčky „Září“, „Říjen“
a „Listopad“. Když ze stromů opadají poslední
lístky, unavení měsíčkové se s dědečkem Rokem
rozloučí. Jednoho dne dům i zahrádka zapadnou
sněhem. Dědeček Rok si musí zavolat nového
pomocníka…
Děti poslouchají a jakoby příroda chtěla pohádce
nahrát, za okny se rozchumelí. Nejprve jemně, pak
k oknu děti vylákají velké sněhové vločky. Pohádka
pokračuje. Dědeček Rok si zavolal měsíček
„Prosinec“. Ten mu teď bude pomáhat připravit se
na nejkrásnější svátky. Na jaké? Děti se hlásí,
vykřikují jeden přes druhého. „No přeci na Vánoce,
bude chodit Ježíšek !“.“Paní učitelko, ale čekat na
Ježíška bude dlouhé“, rozumují některé děti. To je
pravda.

Kéž by svět neznal jiných bitev!
Miroslav Čábelka

Zámek v Chlumci nad Cidlinou

Zámek v Chlumci nad Cidlinou

Foto: MŠ

Zase sníh padá
v hory doly a dál
jásá anděl, Vánoce tu mám.
Vstávejte, to z Betléma píšou nám.
Zvoneček ve třídě zvoní. Děti rychle uklízí hračky
a ví, že se za chvíli seběhnou okolo paní učitelky.
Má pro ně zase něco zajímavého… A tak nám
začíná nový den v mateřské škole. Na magnetické
tabuli se objevují obrázky a děti poslouchají
pohádku. Ale ne obyčejnou. Vypráví o dědečkovi,
který se jmenuje Rok. Bydlí v domečku se
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Foto: MŠ

Aby nám tedy čekání lépe ubíhalo, máme pro děti
několik překvapení. První, velké, je výlet do
Chlumce nad Cidlinou. Vítá nás vánočně
vyzdobený zámek. Paní průvodkyně nás vede do
Betléma, kde ve chlévě v jesličkách spí Ježíšek. Jako
dary jezulátku přinesly děti vymalované obrázky.
Paní průvodkyně vypráví o Vánocích v Čechách
v dobách, kdy naše babičky a dědečkové byli ještě
malí. Děti si se zájmem prohlíží stromeček
ozdobený jablíčky, perníčky, obdivují jednoduché
dřevěné hračky, vrkoč jim připomíná vánočku,
kterou znají od své babičky.
Pak nás paní průvodkyně provází dalšími
komnatami zámku. Tady nás vítají Vánoce ve světě.
Například v Rusku nosí dětem dárky děd Mrazík a
Sněguročka. V Itálii pak dárky rozdává hodná

čarodějnice Befana. S příjemnou zámeckou
atmosférou se děti loučí zazpíváním jedné
z vánočních koled.
Koledy si v mateřské škole již zpíváme, abychom se
k Ježíškovi přiblížili dalším překvapením.
Rozsvícením vánočního stromu. Děti se koledy
rychle naučily a zpívají je rády. Těšily se tedy, že si je
zazpívají s rodiči a paní učitelkou na první adventní
neděli u stromečku. Ale počasí se tentokrát
obrátilo proti nám a tak jsme se při zpívání choulili
pod deštníky. Když ale zazněl poslední sbor a strom
se nad námi rozsvítil barevnými světýlky, vypadal
i vtom mokru slavnostně, svátečně a vánočně.
Zase sníh padá
v hory doly a dál
jásá anděl, zpívej koledy
s nebem zem o Vánocích sousedí…

Přejeme Všem pohádkové Vánoce.
Květoslava Kadavá

Výsledky jednotlivých krakovanských fotbalových
týmů připomínaly měnící se počasí během
uplynulých tří podzimních měsíců, kdy některému
týmu se dařilo a jinému naopak.
Starší přípravka složená z hráčů Krakovan
a Radovesnic II se teprve rozkoukává ve své první
mistrovské sezóně, a tak i přes veškerou snahu
a chuť do fotbalu to výsledkově nedopadlo
nejlépe, ale důležitý je zlepšující se fotbalovost
u jednotlivých dětí, kteří ve svém věku mají chuť
a odhodlání porvat se na hřišti o každý míč.
U žáků to bylo výsledkově opačně. Po podzimu
skončili na pěkném třetím místě s pouhým jedním
bodem ztráty na první místo. I zde ještě u většiny
dětí je vidět chuť hrát fotbal.
Opakem je další věková kategorie krakovanského
fotbalu – dorost. Zde výsledky odpovídají už dříve

zmiňovanému podzimnímu počasí snad nejvíce,
kdy dorostenci jsou schopni jeden zápas o 5 branek
vyhrát, aby příští týden naopak o 5 gólů prohráli.
Největším problémem je především fyzická
připravenost a neochota účastnit se tréninků
dospělých, kdy by ve větším počtu se určitě
trénovalo lépe než pouze v několika lidech, které
by bylo možno spočítat na jedné ruce.
Nejhůře dopadl podzim pro mužstva dospělých.
Jak B-týmu, tak i A-týmu se výsledkově moc
nedařilo a výsledkem jsou 10. místo pro B-tým
a bohužel poslední místo pro A-tým. Příčinu toho
lze hledat v několika bodech. Ať už jde
o sebeuspokojení po předchozím ročníku, kdy
A-tým bojoval o špičku okresního přeboru, nebo
nepříliš velké tréninkové účasti, či přerušení
činnosti některých hráčů z obou týmů. Jak podzim
ukázal bez pořádného tréninku a v dostatečném
počtu kvalitních hráčů se fotbal nedá hrát ani na
úrovni okresního přeboru. Pokud si toto sami hráči
neuvědomí, bude jarní sezóna mít pro krakovanský
fotbal hořkou příchuť.
Po skončení sezóny proběhla valná hromada SK
Krakovany, na které bylo členům oznámeno
ukončení činnosti předsedy oddílu V. Šlechty st.
Proběhla tedy volba nového výboru, kdy novými
zástupci SK Krakovany byli zvoleni J. Špinka st. jako
předseda, L. Kubíček ml. jako místopředseda
a J. Špinka ml. jako hospodář oddílu. Tímto zároveň
skončil J. Špinka na pozici trenéra A-týmu. Nové
vedení si dalo za cíl přivést nového trenéra pro
A-tým, který snad bude potřebným impulsem pro
krakovanské fotbalisty, aby opět začali vyhrávat.
Dále je nutno posílit týmy dospělých, což je další
výzva pro nový výbor. Stejně jako nákup
tréninkového vybavení pro naše nejmenší
fotbalové naděje.
Závěrem mně dovolte, abych Vám všem popřál
Klidné prožití svátků vánočních a v Novém roce
2016 spoustu osobních i profesních úspěchů.

Za SK Krakovany Luboš Kubíček ml.
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Česká štědrovečerní klasika, to je osmažený kapr
s bramborovým salátem. Na ten má skoro každá rodina svůj
recept, který považuje za ten nejdokonalejší a nedá na něj
dopustit. Pokud ale letos chcete vyzkoušet i něco trochu
jiného, přidat klasice novou chuť, inspirujte se následujícími
recepty.

Příprava: 35 minut + odležení 30 minut

Příprava: 80 minut + smažení 5-7 minut

Ingredience: pro 4 osoby

Ingredience: 8 porcí kapra
500 ml piva
3 velká vejce
sůl
pepř
400 g strouhanky
100 g strouhaného parmazánu
olej na smažení
čerstvá petrželová nať
1 citron

2 velké sladké brambory
1 malá šalotka
6 lžic olivového oleje
sůl
špetka šafránu
špetka mletého kmínu
1 lžička sladké papriky
2 lžíce citronové šťávy
3 lžíce olivového oleje
snítka čerstvého koriandru
snítka čerstvé petržele

Postup:
1. Omyté a osušené porce kapra vložíme do mísy a zalijeme
je pivem, přetáhneme potravinovou fólií a dáme na hodinu
odležet do chladu.
2.Připravíme si misky na obalování: první s vejci rozšlehanými
se solí a pepřem a druhou s prosátou strouhankou
promíchanou s parmazánem.
3.Porce kapra vyjmeme z piva, osušíme, protáhneme
rozšlehanými vejci a obalíme ve strouhance.
4.Obalené porce kapra smažíme v rozpáleném oleji a po
usmažení je odkládáme na vrstvu papírových ubrousků.
5.Na velký talíř natrháme petrželovou nať, na ni poklademe
porce kapra, kterého podáváme s měsíčky citronu.

Postup:
1. Troubu předehřejeme na 190 °C, menší pekáč vyložíme
pečicím papírem.
2. Brambory oloupeme a nakrájíme na kousky. Šalotku
oloupeme a nakrájíme na kolečka.
3. Kousky brambor promícháme s třemi lžícemi oleje a solí,
přesypeme do pekáčku a pečeme ve vyhřáté troubě asi 20
minut, dokud nejsou brambory měkké.
4. V menší misce promícháme šafrán, kmín, citron, olej,
nasekaný koriandr a petrželku.
5. Ještě teplé brambory promícháme se šalotkou a přelijeme
zálivkou. Necháme půl hodiny odpočinout při pokojové
teplotě, dochutíme solí a čerstvě mletým pepřem.

Zdroj: http://ona.idnes.cz/

Zdroj: http://ona.idnes.cz/
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