Starosta obce Josef Polák

Foto: Josef Formánek

Vážení spoluobčané,
Rok opět utekl neuvěřitelně rychle. V neděli 3.
prosince nám připomněly děti ze základní a
mateřské školy svým kulturním programem u
vánočního stromu začátek adventu. Advent není
jen čas očekávání příchodu spasitele. Advent je i
čas bilancování. Koncem roku se většina lidí
zamyslí nad tím, co se jim zdařilo či naopak
nepovedlo.
Dovolte mi stejné zamyšlení nad činností obce v
právě končícím roce. Zejména nad investičními
akcemi, které obec v letošním roce realizovala.
Největší investiční akcí realizovanou naší obcí v
letošním roce byla výstavba III. etapy kanalizace
Krakovany – Božec. Výstavba III. etapy kanalizace
Krakovany – Božec zahrnovala kompletní
dokončení všech řádů splaškové kanalizace v
celém Božci včetně zhotovení veřejné části
domovních kanalizačních přípojek. Součástí této
akce byla i výstavba splaškové kanalizace v
Krakovanech v ulici „K lesu“ v úseku od domu p.
Vániše k domu p. Josefa Dariuse ml. Celá akce byla
dokončena v první polovině listopadu a dne 21. 11.
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zkolaudována pracovníky Odboru životního
prostředí Městského úřadu v Kolíně. Do osmého
prosince provede provozovatel kanalizace
kontrolu všech čerpacích stanic a následně budou
zainteresovaní občané písemně informováni o
možnosti napojení jejich nemovitostí na kanalizaci.
Realizací této akce byl splněn hlavní bod volebního
programu pro období 2014 až 2018. Dne 7.
listopadu provedli pracovníci Odboru životního
prostředí Městského úřadu v Kolíně kolaudaci
prodloužené kanalizační a vodovodní sítě v ulici
„Na Vrších“ v úseku od domu Jaroslava Juračky k
domu Dušana Šrámka. Kanalizace a vodovod v
předmětné ulici vybudovala v roce 2016
společnost TOP INSTAL REAL Krakovany.
Vybudování tohoto díla v budoucnu umožní
zainvestování celé lokality „Na Vrších“
vodohospodářskou infrastrukturou.
Rovněž v listopadu byly dokončeny technologické
úpravy na ČOV včetně odčerpání kalů.
Technologické úpravy byly zkontrolovány
pracovníky Odboru životního prostředí v Kolíně
koncem listopadu. Dle jejich vyjádření probíhá
čistící proces v souladu s příslušnými zákony a
předpisy a do Předveského potoka odtéká
vyčištěná voda splňující veškeré normy. Bližší
informace o celé problematice jste obdrželi v
posvícenském vydání Novin Krakovan a Božce.
Nyní několik vět k připravovaným akcím.
Obci se podařilo získat dotaci na výměnu
podlahové krytiny v tělocvičně. Uvedenou akci se
podařilo úspěšně vysoutěžit. Akce bude
realizována na začátku jara. Ještě před začátkem
této akce bude provedeno zateplení severní strany
tělocvičny spočívající v odstranění luxferů.
Dosavadní prostor vyplněný luxfery bude zazděn a
opatřen zateplovací fasádou. Rovněž se připravuje
výstavba zpevněné místní komunikace v „Čižovské
ulici“, která bude navazovat na asfaltovou
komunikaci končící u domu p. Pecky. Také se
připravuje oprava bývalé Vytlačilovy stodoly,
kterou nyní využívá obec jako sklad.
Z uvedeného vyplývá, že bilancování letošního
roku nedopadlo špatně a že rovněž výhled na příští
rok se jeví poměrně nadějně.
Vážení spoluobčané, závěrem mi dovolte, abych
Vám popřál příjemné prožití vánočních svátků a
hodně zdraví do nového roku.

Josef Polák
starosta obce
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Pro věřící , děti, ale jistě i pro nás ostatní, nastaly
nejkrásnější dny v roce a to advent a Vánoční
svátky.
O tom, že to letí ani nestíháme mrkat, tak o tom
žádná. Nám, co již něco pamatujeme to utíká snad
sedmimílovými botami ,ale to ji život.
Advent nám letos začal až 3.prosince, první
adventní nedělí a rozsvěcením vánočního stromu
u obecního úřadu, kde se již stalo tradicí, že se
scházíme těsně před setměním na place u Pohody ,
školy a obecňáku a těšíme se na milou chvilku s
těmi nejmenšími, kteří nám svým zpěvem dají na
chvíli zapomenout na to, že doma je binec, práce je
před námi jak na kostele, cukroví je jen v
myšlenkách a málo z nás má již dárky po kupě. Děti
s paními učitelkami, za pomoci kuchařek a
pomocníků nám připravili vánoční perníčky,
vánočku a svařáček. Cestou domů již mnohý z
našich domovů vítal příchozí a kolemjdoucí
vánoční výzdobou a osvětlením. Udělejte si čas,
vezměte děti, babičku, dědu, psa a vyrazte se projít
po našich ulicích, kde na vás již dýchne , možná né
mrazivá, ale zaručeně vánoční nálada. Prosinec má
sice nejkratší dny v roce, ale o to víc, ty rozzářená
okna, stromky a truhlíky si užijeme a že nás to stojí
nějakou tu pětku navíc? Stojí, ale pro tu radost to
stojí za to. V časopisech pro ženy nám chytré
redaktorky radí, jak být v poho, plní energie a v
listopadu si připravit plán, jak si každý den adventu
zpříjemnit třeba tím, že jeden den půjdeme do
sauny, druhý s kámoškou na kávu, třetí den na
masáž, čtvrtý si zacvičit, pátý užít si výlet, šestý užít
v teple pod dekou a s knížkou, sedmý zajít na
adventní trhy, osmý odměnit se maličkostí v

podobě kabelky a mohla bych pokračovat
v báječných radách, jak ten advent krásně užít. Byla
by to krása, ale kdo z nás to má . Možná tak to kafe a
návštěva vánočních trhů.

Pokud tyto Vánoční noviny čtete, tak většina z nás
už má napečeno, sice né možná dvacet druhů, ale i
těch pár oblíbených pro pohodu vánoc postačí.
Ježíšek přijde i do ne prvotřídně vyglancovaného
domova, tak se ničeho nebojme. Jde o to, abychom
v těchto chvílích nebyli sami, ale s našimi
nejmilejšími, které v životě chceme mít a kterým
jistě nebude vadit to, že to cukroví a glancování
není úplně na jedničku. A dětem, těm už je úplně
jedno jestli náhodou Ježíšek neuvidí pavučinu za
komínem.
Tak nám Všem přeji šťastné, krásné a
bezproblémové prožití Vánočních svátků: Dětem
dárky o které si napsaly, a nám dospělým radost z
toho, že jsme a můžeme být s těmi, které milujeme
a pro které podstupujeme to předvánoční
martyrium nervů, starostí, shánění , prostě
vánočního bláznění.

Milí přátelé,
nacházíme se v období Adventu. Advent nás vede k
zamyšlení a ochotě jednat v lásce a radosti s lidmi
okolo nás.
Připomínáme si příchod našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. O tom vyprávějí Vánoce. I nám se
narodil Ježíš, aby nás navzájem smířil a dal podíl
na Boží lásce. Radujme se spolu s anděly a všemi
křesťany a lidmi dobré vůle.
Přejeme Vám požehnané a radostné vánoční
svátky!
Těšíme se na setkání s Vámi a zveme Vás k
vánočním bohoslužbám!
Evangelíci z krakovanského sboru
a Jaroslav Kučera, farář

Martina Douděrová

"Narodil vám se již v Betlémě Pán Ježíš!
Slyšte ty líbezné zprávy! Tam k jeslím chvátejte,
před ním se sklánějte,
který má království slávy!"
Refrén:
Halelujah! Chvalte Pána,
že poslal k záchraně svého Syna,
že poslal k záchraně svého Syna!
(Luděk Rejchrt)
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Za účelem udržitelnosti projektu spolupráce s
názvem „Dědictví našich předků“ se uskutečnila
akce Advent na vsi aneb Rozsvícení vánočního
stromu, která se konala 3. prosince 2017 na
Masarykově náměstí v Týnci nad Labem od 14
hodin. Součástí akce byl doprovodný program jako
adventní trhy, ukázka tradičního kovářského
umění, ukázka ručního zdobení tradičních
skleněných ozdob, živý betlém, dramatické pásmo
dětí ZŠ Týnec nad Labem, taneční vystoupení
kroužku Dance džem, výstava v Městském muzeu
se stálou expozicí rodu Pernerů a okolí Týnecka o
zvyklostech adventu, varhanní a pěvecké
vystoupení v kostele Stětí svatého Jana Křtitele,
malování hrnečků v Městské knihovně Karla
Hampla, proslov pana starosty a následné
rozsvícení „Vánočního stromku“ a malé
občerstvení pro účastníky akce.
Masarykovo náměstí se tak opět stalo
místem, kde se lidé sešli a užili si předvánoční
atmosféru. Akce se zúčastnili místní výrobci a na
přípravě se podíleli také partneři projektu
spolupráce. Zapojeni byli žáci ZŠ Týnec nad Labem,
místní spolky, firmy a dobrovolníci.
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Místní akční skupina Zálabí přeje příjemné prožití
vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce
2018.

Společné setkání dětí, rodičů i organizátorů
projektu „Putovní olympiáda mateřských škol –
sportování nejen pro radost“ proběhlo v krásném
prostředí areálu Heroland v Březové u Kutné Hory v
sobotu 14. října 2017 při příležitosti ukončení
pátého ročníku projektu spolupráce, který
realizuje MAS Zálabí společně s MAS Lípa pro
venkov.
Do projektu je zapojeno 12 MŠ z regionu MAS Lípa
pro venkov a 13 MŠ z regionu MAS Zálabí. Ze Zálabí

jsou to Veltruby, Velký Osek, Starý Kolín, Týnec nad
Labem, Ovčáry, Krakovany, Jestřabí Lhota, Býchory,
Opolany, Žehuň, Hlavečník, Žiželice a Ohaře. Z Lípy
pro venkov pak MŠ Zbraslavice, Červené Janovice,
Krchleby, Zbýšov, Drobovice, Potěhy, Tupadly,
Žehušice, Křesetice, Církvice, Nepoměřice a
Vavřinec.

Foto: archiv MAS

Celý roční cyklus projektu je na jaře zahájen
rozvozem herních prvků, kdy každá zapojená MŠ
má možnost 14 dní využívat sportovní prvky ve své
školce. Další částí projektu je regionální kolo, ve
kterém si děti měří síly ve třinácti různých
sportovních disciplínách navozujících atmosféru
dětských olympijských her. Hlavním cílem projektu
ale bylo a je, dostat děti od televize a počítače a
přivést je k zájmu o sport.
Sobotní společné setkání partnerských regionů
bylo událostí spíše kulturní. Na oplocení herního
parku byly k vidění výkresy dětí na téma
olympijského sportování. Autoři nejoriginálnějších
prací z každé MŠ si převzali medaile a diplomy.
Pro návštěvníky byl připraven bohatý program,
Divadelní pohádka „Jak čerti Jelito a Kopyto vařili
vtipnou kaši“, projížďka na koni, motokáry,
malování na obličej a mnoho dalších. Po celé
dopoledne byl dětem k dispozici zábavný park
včetně všech atrakcí, které Heroland nabízí. Pro
paní učitelky z MŠ byl připraven seminář k
pokračování projektu v místní hasičárně, kde jim
byla nabídnuta káva a výborný zákusek upečený od
místní kulinářky. Krásné počasí a bohatý kulturní
program přilákal k návštěvě Herolandu více než
200 dětí v doprovodu svých rodičů.

Dne 13. 11. 2017 byla schválena Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zálabí
a MAS se tak může naplno pustit do přípravy a
vyhlašování výzev na podporu projektů, které mají
přispívat k rozvoji kvality života ve venkovském
prostředí. Příjemci budou mít možnost realizovat
projekty v rámci Operačního programu
Zaměstnanost, Integrovaného regionálního
operačního programu a Programu rozvoje
venkova. Žadatelé tak mohou získat dotační
prostředky např. na rekonstrukci a modernizaci
mateřských a základních škol, výstavbu či
rekonstrukci cyklostezek a cyklotras, komunitní
centra, dětské kluby a skupiny, příměstské dětské
tábory, podporu místních výrobků, zemědělských
a dalších podniků Dále bude možné podpořit
projekty na začleňování znevýhodněných osob na
trh práce, vzdělávací, aktivizační a motivační
programy a řadu dalších.
Schválení strategie je důležitým mezníkem pro
umožnění čerpání finančních prostředků EU
prostřednictvím místní akční skupiny v dalších
letech a představuje dokončení více než čtyřleté
práce na tomto strategickém dokumentu.
Díky schválené strategii může náš region využít
více než 43 mil. Kč z dotačních prostředků EU.
Samotný schvalovací proces tohoto velmi
obsáhlého dokumentu probíhal na řídících
orgánech příslušných programů téměř dva roky.
První výzvy na předkládání žádostí o podporu
plánuje MAS Zálabí postupně vyhlašovat v první
polovině roku 2018.
Všem, kteří plánují předložení projektu
prostřednictvím MAS, doporučujeme včasnou
konzultaci projektového záměru s pracovníky
kanceláře MAS.
MAS Zálabí děkuje všem aktérům za spolupráci na
tvorbě strategie.

Manažer MAS Zálabí, z. s.
Tereza Benešová
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V minulém čísle novin jsem Vás informovala o
jednotlivých kulturních akcích, které dobrovolný
hasiči Krakovan v průběhu roku 2017 připravili.
Dnes bych se v krátkosti zmínila o zbývajících
činnostech SDH.
I letos se Krakovany účastnili závodů v požárním
sportu polabské ligy. Hodnocenou soutěžní
disciplínou je klasický požární útok podle pravidel
požárního sportu a propozic polabské ligy. Běží se
dva útoky a čas lepšího se počítá. Používají se
„nástřikové terče“, terč obsahuje průřez a v zadní
části nádobu na vodu, která se musí nástřikem
naplnit a teprve poté se rozsvítí terč a útok je
dokončen. Letošní rok se závody družstvu muži A
zadařilo a vybojovali krásné 5. místo z 12. Nutno
podoktnout, že všechny družstva před námi běhají
s výkonnější stříkačkou PS 15 R a i přes tento náš
nedostatek jim začínáme být rovnocenným
soupeřem. Přeci jen se jedná o týmový sport, kde
musí fungovat nejen souhra 7 lidí, ale i technické
vybavení.
Mezi další činnosti dobrovolných hasičů se řadí
zásahy, které se odvíjí od potřeby a dané situace.
Zmíním zde konkrétně dva případy z října letošního
roku.
Ve čtvrtek 12.10.2017 jsme v 16,15 dostali
informaci z centrálního operačního systému hasičů
z Kladna, že se svolávají jednotky dobrovolných
hasičů, aby byli k dispozici policii ČR a
profesionálním hasičům při hledání ztracené
osoby. V 18 hod tentýž den 6 našich dobrovolných
hasičů a dalších cca 70 lidí z ostatních SDH okresu
Kolín přebíralo pokyny k hledání. Vytvořená rojnice
s baterkami pročesávala les, tento večer bohužel
bezúspěšně. Při pokračování v pátek byla osoba
nalezena.
Další zásah, který nás na konci října zaměstnal byla
vichřice, která se prohnala i naší obcí. Naštěstí
nebyla v takovém rozsahu, jak si ji řada místních lidí
pamatuje z roku 2002. Zasahovalo 11
dobrovolných hasičů + další dobrovolníci na
několika místech Krakovan – ulítlá trampolína
zapasovaná do plotu, polámané větve na silnících,
spadlá túje na RD v lokalitě na Vrších, spadlý strom
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u fary se zamotal naštěstí jen do starých
telefonních kabelů nikoliv do elektriky a pádem
poškodil plot. Vyvrácená borovice u obecního
úřadu si „ustlala“ ideálně tak, že nedošlo k
poškození ani obecního úřadu ani soukromého
obchodu. Nicméně nečekané poryvy větru ukázali
svoji sílu.
Ovšem ne vždy je v našich silách danou kalamitní či
nahlášenou situaci řešit. Sbor má aktuálně 35
členů a z 95 % jsou členové zaměstnaní nebo
studující a není tak v jejich silách se pohybovat na
dvou místech zároveň. Také různé typy zásahů
vyžadují různé vybavení a ne vždy disponujeme
potřebnou technikou. Proto také již několikrát, po
vyhodnocení situace (dostupnost dobrovolných
hasičů/funkčnost techniky), byli členem SDH, který
byl na místě mezi prvními, voláni k požáru
profesionálové (př. udeřil blesk do vrby na
dolejšku, která se pak vznítila).

Foto: archiv SDH Krakovany

prospěšných služeb naší obce naložili větve na
valník a odvezli. Rovněž opravili poškozený
chodník.
Všem, kteří nám ochotně a nezištně pomohli moc
děkujeme!
Rodina Kučerova z fary.,

Foto: archiv SDH Krakovany

Na závěr mi dovolte, Vám občanům Krakovan a
okolí, poděkovat za podporu a přízeň, kterou jste
nám v roce 2017 věnovali návštěvami na hasiči
pořádanými akcemi. I v roce 2018 plánujeme pro
Vás mnoho akcí a na tu první přijměte mé pozvání.
Hasičský ples se bude konat v sobotu 27.1.2018 od
20 hod na sále Pohostinství u Jirky (dříve u
Rohlíčků). K tanci a poslechu bude hrát kapela
DOMINO, připravena bude i bohatá tombola.
Klidné prožití svátků vánočních a do nového roku
hlavně zdraví, kousek štěstí a mnoho úspěchů v
pracovní, ale zejména v soukromé sféře přeje
za SDH Krakovany Martina Kopencová.

Určitě si vzpomenete na "větrnou" neděli 29.10.
2017. Jak asi mnozí víte, tak v Krakovanech před
evangelickou farou vyvrátil silný vítr dva vzrostlé
smrky. Pád stromů přerazil sloup pevné telefonní
linky, povalil plot a vyvrácené kořeny stromů
narušily chodník.
V první chvíli jsme nad neočekávanou spouští stáli
bezradně.
Nejprve nám dobrou radou pomohl náš pan
starosta, na kterého jsme se telefonicky obrátili s
dotazem, co v takové situaci dělat.
Velmi nám pomohli krakovanští hasiči, kteří hned
po utišení nejsilnějšího náporu větru odřezali
větve stromů a kmeny "naporcovali" na kusy, a tak
uvolnili cestičku přes park. Druhý den pracovníci

Foto: archiv SK Krakovany

Máme tu zase po roce Vánoce. Je to čas klidu.
Člověk by měl zvolnit a užít si tento krátký čas
pohody.
Můžeme i zavzpomínat. V tomto článku si
připomeneme výstavbu našich hřišť. SK Krakovany
příští rok oslaví 90 let fotbalu. Je to pořádná řádka
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let a klubem prošlo nespočet lidi, kteří měli v lásce
kulatý nesmysl. Základním stavebním kamenem je míč
a samozřejmě hřiště. V Krakovanech se tzv. „staré“
hřiště začalo budovat za druhé světové války.
Konkrétně v roce 1943. Léta válečná byla období
smutku a fotbal byl unikem z každodenní reality. V roce
1946 byly postaveny kabiny, takže naši sportovci měli
na tu dobu velice kvalitní zázemí. Na starém hřišti se
odvedlo spoustu bitev a zub času stále zanechával
větší stopu. V hlavách všech fotbalistů a fanoušků se
honila myšlenka na nové vysněné hřiště. Doslova
mravenčí prací a postupnými krůčky se sen stal
skutečností. V roce 1976 se začalo budovat hřiště
nové. Spjato s touto akcí bylo rozšíření kabin a stavba
tribuny. Na stavbě se podíleli všichni členové a
fanoušci. Nejvíce odpracovaných brigádních hodin
měl p. Žďánský, který bez nadsázky na hřišti strávil kus
života. Nové hřiště se používá dodnes. Díky kvalitní
práci, kterou naši předkové odvedli a péči, kterou mu
dáváme, stále slouží, a ještě dlouhá léta sloužit bude.
Je to místo, kde se občané Krakovan můžou potkat,
prohodit pár slov a pobavit se sportovním výkonem
našich borců.
Já Vám přeji příjemné prožití Vánoc. Přes zimu si od
fotbalu odpočineme a příští rok se budeme těšit na
oslavy 90.let kopané v Krakovanech.

Jan Špinka ml.
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Je za námi další rok. Přáli jsme si, aby ten letošní byl
bohatší na sklizeň i na dešťové srážky. Bohužel nebyl a
ani do dalších let nás asi mnoho srážek nečeká. Před
šedesáti lety se začala psát novodobá historie Českého
zahrádkářského svazu, oslavy vyvrcholily v říjnu na
olomouckém výstavišti Flora. Letošní rok patří k
nejslabším ve sklizni ovoce. Poněkud s nostalgií
vzpomínáme na začátky zahrádkaření, kdy svaz měl
přes čtyřistaticíc členů. Stále se nedaří získávat nové
členy a tak členská základna se zmenšuje a stárne. Ale
to je úděl všech společenských organizací. Nám jako
organizaci se daří udržovat počet členů na stejné
úrovni už patnáct let.
Z činnosti krakovanských zahrádkářů zmíním letošní
zájezd, který byl hodnocen v minulých novinách. Poté
následovala výstava HOBBY A ZAHRADA. Nepodařilo
se vystavit obvyklé množství ovoce, protože prostě
nebylo. Proto jsme se snažili vystavit více z práce
našich spoluobčanů. Novinkou byla ukázka
cizokrajného ovoce s popisem, podařilo se nám zajistit
prodej výrobků z malé mlékárny v Ohařích, byla
přítomna včelí farma Provazníkových, která nabízela
různé druhy medu a výrobků z něho i z vosku. Musíme
doufat, že příští, již dvanáctá výstava bude opět bohatá
na výpěstky našich občanů. Další akcí byla v listopadu
přednáška a beseda s paní Věrou Mikulovou.
Předváděla velké množství produktů výhradně z
bylinek na zahrádce vypěstovaných. Téměř na všechny
naše neduhy, se kterými se obracíme na naše
zdravotnictví, má tato paní produkty z bylinek. Ať už se
jedná o pohybový aparát, žíly, imunitu, kožní
problémy, poruchy trávení, duševní napětí, močové
cesty, menopauzu, prostatu, masáže a další potíže.
Program to byl velice zajímavý a poučný, bohužel i přes
plakátování byla velmi malá účast. Předběžně jsme se s
touto odbornicí domluvili o její účasti na příští výstavě
HOBBY A ZAHRADA v r.2019.
Na závěr bych všem čtenářům jménem krakovanských
zahrádkářů popřál hezké a klidné svátky
vánoční a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
do Nového roku 2018.

František Chmelík

Foto: archiv ZO ČSCH Krakovany

ZO ČSCH Krakovany uspořádala 23-24. 9. 2017
výstavu králíků, holubů, drůbeže a exotů. Výstavy o
Krakovanském posvícení mají svoji tradici, a letos
jsme uspořádali již 41. výstavu. Od minulé výstavy
jsme mohli přivítat návštěvníky v novém prostředí,
hodného 21 století, což bylo velmi kladně
hodnoceno.
Výstavy se zúčastnilo 62 vystavovatelů.
Nejvíce bylo vystaveno holubů - 400 ks.
První byla voliéra holubů strukturových plemen 35 ks. Dále bylo 40 voliér holubů po pěti kusech, 1
voliéra holubů - 10 ks a 155 klecí holubů jednotlivě.
Expozice holubů byla velmi pestrá, jak do počtu
plemen, tak i barevných rázů. Holubi byli chloubou
naší výstavy. Králiků bylo vystaveno 111 ks od
velkých plemen, až po zakrslá plemena. Nechyběli
ani rexi, což jsou králíci krátkosrstí. Nejvíce bylo
vystaveno českých strakáčů a to 35 ks v sedmi
barevných rázech. Drůbeže bylo vystaveno
74 voliér.

20 voliér bylo vodní drůbeže ( husy a kachny). 20
voliér velkých plemen a 34 voliér drůbeže zakrslých
plemen. Pohled na mladou drůběž ve voliérách na
trávě byl velmi pěkný. Exotů bylo vystaveno 25
voliér uvnitř areálu. Exoti byli vítaným zpestřením
výstavy. V sobotu 23.9. se uskutečnilo příjemné
posezení s kapelou TETAVANKA. Po celou dobu
výstavy bylo zajištěno bohaté občerstvení. Jediné,
co nám nepřálo, bylo deštivé počasí.
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Po třech pořádaných akcí, kdy areál navštívilo velké
množství návštěvníkůz celé České republiky , ale i
ze Slovenska a Polska, zasedal výbor chovatelů, kde
zhodnotil podmínky a vzhled celého prostranství.
Místnost pro exotické ptactvo splňuje výstavní
podmínky. Výstavní kancelář byla předělána do
odpovídající kvality, kde je nová dlažba, obklad a
hlavně tekoucí voda. Tato kancelář byla využita při
výstavě výletků pro posuzovatele z Rakouska a
Německa. Dalším trnem v oku návštěvníků byla
místnost pro výdej občerstvení. Bylo rozhodnuto k
celkové opravě. Kuchyňka byla zrekonstruována.
Je zde nová kuchyňská linka s dřezem, s teplou a
studenou vodou. Dále byl namontován bar s
osvětlovací rampou a vyrobeno posezení u
kulatého stolu. Toto bylo vybudováno podle plánu
do výroční členské schůze, kde mohli hosté vidět,
že chovatelé odvedli dobrou práci. Tuto
rekonstrukci hradili chovatelé, jak se říká ze svého.
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Foto: archiv ZO ČSCH Krakovany

Dalším trnem v oku bylo zastaralé sociální zařízení.
Při výborové schůzi jsme dali hlavy dohromady a
vyšlo z toho, že požádáme obecní zastupitele o
pomoc. Zastupitelé v čele se starostou naši žádost
odsouhlasili a my mohli přemýšlet, jak to co
nejlépe zmáknout. Byly osloveny firmy, které
vedou kamarádi chovatelů. Termín byl stanoven do
místní výstavy a Krakovanského posvícení. Vše se
podařilo zdárně dokončit, tak že návštěvníci mohli
používat k velké spokojenosti nové sociální
zařízení.Toto zvelebení areálu bylo pochváleno i
návštěvníky přehlídky strukturových holubů, kteří
v říjnu dorazili z Čech, Moravy, ale i ze Slovenska.
Na závěr chceme poděkovat všem, co podali
pomocnou ruku a hlavně obecnímu zastupitelstvu
včele se starostou. Chovatelé Krakovan tímto
v ylepšeným areálem překvapili mnoho
návštěvníků, kteří, jak se říká, pustili do světa, jak
to v těch Krakovanech dobře vypadá. Ať žijí
chovatelé z Krakovan! Chovu zdar!

11

12

