Starosta obce Josef Polák
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Vážení spoluobčané, nepříjemná zima pomalu
končí a jaro se připravuje převzít vládu do
svých rukou. Symbolem jara jsou největší
křesťanské svátky – Velikonoce. Doufám, že
velikonoční svátky Vám zpříjemní i vydání
Novin Krakovan a Božce. V tomto

velikonočním vydání Novin Krakovan a Božce
Vás chci seznámit s právě probíhajícími
stavebními úpravami v tělocvičně a s
připravovanou výstavbou zpevněné místní
komunikace v „Čižovské“ ulici. Nejprve
několik informací k stavebním úpravám v
tělocvičně. V roce 2017 získala obec dotaci z
Ministerstva místního rozvoje (dále jen MMR),
na výměnu podlahové krytiny v tělocvičně.
Stará dřevěná podlaha z roku 1987 bude
nahrazena novou „litou“ podlahou ze speciální
pružné hmoty. Díky nové podlaze bude
odstraněna prašnost a sníží se nebezpečí úrazu
sportujících. V neposlední řadě bude pohybový
aparát sportujících daleko méně zatížen nárazy.
Uvedené se týká zejména achilovek. Obec se
rozhodla využít výměnu podlahové krytiny v
tělocvičně i k provedení dalších stavebních
úprav spojených zejména se zateplením a
odvětráním budovy. V severní stěně byly
vybourány luxfery a otvory po nich byly
zazděny. Zvenčí bude na celé severní stěně
budovy zhotovena zateplovací fasáda. Rovněž
budou přímo v hale pro sportující vyměněna
všechna okna. Stará dřevěná tepelně propustná
okna z roku 1987 budou nahrazena novými
plastovými. Větrání nových plastových oken u
stropu tělocvičny bude ovládáno přímo z nově
zhotovené podlahové krytiny tělocvičny.
Rovněž budou vyměněna okna na sociálních
zařízeních. Díky tomu budou i tyto prostory
zateplené a větratelné. Nemusím zdůrazňovat,
že plastová okna jsou bezúdržbová.
Dále bude pomocí vzduchotechniky zajištěno
odvětrávání dvou šaten. V prostorách bývalého
kadeřnictví paní Prokůpkové budou obnoveny
sprchy. Uvedené stavební úpravy výrazně
zvýší komfort sportujících a zároveň sníží
náklady na vytápění objektu. Výše uvedené
bude velkým plus zejména pro školní děti.
Stavební úpravy v tělocvičně provádí na

základě cenové nabídky četa pana Demetera.
Vlastní výměnu podlahové krytiny v tělocvičně
provádí na základě vyhraného výběrového
řízení společnost ROYAL TECH s.r.o.
Pardubice. Od stavebních úprav v tělocvičně
přejdu nyní k výstavbě zpevněné místní
komunikace v „Čižovské“ ulici. v
Krakovanech. Výstavba zpevněné místní
komunikace v Čižovské ulici v Krakovanech
bude realizována v letních měsících. Zpěvněná
místní komunikace bude zhotovena od domu
pana Pecky, směrem k lesu, až na úroveň
pozemku pod domem pana Tvrdíka. Dále bude
zhotoven úsek od domu pana Jareše k trafo
stanici na konci bývalé Kubatovy zahrady.
Hlavním důvodem výstavby zpevněné místní
komunikace v této lokalitě je zpřístupnění čtyř
stavebních parcel ve vlastnictví obce. Uvedené
stavební parcely jsou dislokovány na bývalém
poli paní Loužilové. Jedná se o pozemek
začínající pod domem pana Tvrdíka a končící
až téměř u výše uvedené místní komunikace.
Nově zhotovená místní komunikace rovněž
zpřístupní čtyři stavební parcely vlastněné
Ludmilou Kubíčkovou. V „Čižovské“ ulici
rovněž probíhá příprava na výstavbu dalších
inženýrských sítí. Projektová dokumentace
vodovodu je zhotovena a obec má požádáno o
vydání stavebního povolení.
Na projektové dokumentaci kanalizace se
začíná právě pracovat. Výstavba této
komunikace je investicí, která umožní další
rozvoj obce v její severovýchodní části.
Zejména napomůže dalšímu rozvoji bytové
výstavby. Na výstavbu komunikace získala
obec dotaci ze Středočeského kraje. Výstavbu
předmětné místní komunikace bude provádět
na základě vyhraného výběrového řízení
společnost K+G tranzit s.r.o Velim.
Obec rovněž připravuje po stránce projekční a
finanční výstavbu chodníku „v chaloupkách“ a
generální rekonstrukci kotelny na zemní plyn v
Základní škole Krakovany.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám
závěrem popřál krásné prožití velikonočních
svátků a mnoho zdraví v nastávajícím jarním
období.
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Hlavní termín dobrovolnické akce Ukliďme
svět, ukliďme Česko je připraven na sobotu
7. dubna. Letošní cíl organizátorů je, aby se
akce zúčastnilo 1% našich spoluobčanů z celé
ČR. Každopádně půjde o největší
environmentálně zaměřenou akci v dějinách
České republiky. Udělat dobrý skutek, nejen
pro přírodu, ale i pro sousedy, pro své děti, pro
čisté životní prostředí, pro svůj pocit
odpovědnosti tak může opravdu každý.
Není náhodou, že 28.2.2018 proběhla tisková
konference k úklidové akci na půdě
Ministerstva životního prostředí. Rezort
životního prostředí totiž akci Ukliďme svět,
ukliďme Česko dlouhodobě podporuje. Ministr
Brabec se jí osobně pravidelně účastní a
připojují se k ní i rezortní organizace MŽP.
Například Krkonošský národní park se k akci
připojí 22. dubna vycházkou spojenou s očistou
turistických tras nazvanou Čisté Krkonoše,
které se tradičně účastní stovky dobrovolníků.
„Oceňuji, jak se tato akce každým rokem
rozšiřuje a zapojuje se do ní víc a víc lidí. Loni
se úklidů skládek účastnilo přes 96 tisíc lidí po
celé zemi. Takovéto projekty napomáhají šířit
potřebnou osvětu, pocit odpovědnosti
k přírodě i k našemu nejbližšímu okolí,
motivují veřejnost, aby změnila přístup
k černým skládkám a nakládání s odpadem,
proto jej ministerstvo každoročně zaštiťuje.

Letos je naší společnou metou 100 tisíc
dobrovolníků, takže zvu všechny!“ říká k tomu
ministr životního prostředí Richard Brabec.
„Akce takového rozsahu by se kromě podpory
Ministerstva životního prostředí neobešla bez
dalších významných partnerů a sponzorů.
Například generální partner akce, Nadační
fond Veolia, podporuje námi pořádané úklidy
již desátým rokem a jeho zaměstnanci se také
do úklidu aktivně zapojují. Hned na několika
místech budou uklízet dobrovolníci z řad
zaměstnanců dalších partnerů, kterými jsou
E.ON, či ŠKODA AUTO a.s. Do akce se však
letos opět zapojují lidé ze všech spekter
společnosti, od zahraničních velvyslanců,
starostů až po prodejce časopisu Nový prostor,
nebo odsouzených z vazební věznice“, říká
Katka Landová z Českého svazu ochránců
přírody.
Patronkou akce se stala pro letošek
sportovkyně roku 2017 Gabriela Koukalová.
Podaří se letos opět překonat rekord v počtu
zapojených dobrovolníků? Na odpověď na tuto
otázku si musíme ještě počkat. Mohla by tomu
ale napomoci i účast řady známých osobností,
mezi kterými letos vyniká Gabriela Koukalová,
naše historicky nejúspěšnější biatlonistka,
oceněná vloni titulem sportovkyně roku. Co ji
přimělo se aktivně zapojit do uklízení přírody a
propagace celé akce? „Při tisícovkách
naběhaných tréninkových kilometrů se
pohybuji převážně v přírodě. Sníh sice většinu
nepořádku milosrdně zakrývá, ale přesto je
odpadků v lese víc než je zdrávo a občas nám i
komplikují přípravu. Není výjimkou, když při
jízdě ve stopě vytáhnu na hůlce třeba pet lahev
nebo jiný předmět, který nemá v lese co dělat.
Proto jsem sama už dříve odpadky ze stopy
sbírala a podpořit akci Ukliďme svět, ukliďme
Česko, především v osvětové rovině, mi přišlo
jako prima nápad. Snad to trochu pomůže, aby
toho nepořádku vznikalo co nejméně,“ usmívá
se sportovkyně.
„V loňském roce se do úklidové akce aktivně
zapojilo přes 96 tisíc dobrovolníků, kteří
uklízeli na 2 500 místech. Velmi si vážíme toho,
že se Gábina Koukalová stává naší patronkou a
věřím, že se nám díky tomu podaří letos do
uklízení zapojit ještě širší veřejnost”, uvedl
Miroslav Kubásek, jeden ze zakladatelů akce.

Na tom, jak vypadá naše prostředí, se podílíme
všichni, i za jeden den lze udělat velkou změnu.
Sbor dobrovolných hasičů Krakovany
se oficiálně zaregistroval pod tuto
celorepublikovou akci a věří, že se občané
nejen Krakovan zapojí do této akce. Akce se
mohou zúčastnit úplně všichni bez rozdílů
věkových kategorií. Pojďme příkladem a
ukažme našim dětem, že se nebojíme přiložit
ruku dílu.
Zájemce prosím o email na:
martina.kopencova@centrum.cz
či SMS 605 572 356, abychom zajistili
dostatečné množství ochranných pomůcek
(rukavice + odpadové pytle).
Pojďte do toho s námi v sobotu 7.dubna
sraz v 9 hod u školy!
Za SDH Krakovany
Martina Kopencová

PRVNÍ TŘÍDA - MYŠIČKA
Máme rádi hodnou paní učitelku, pohádky,
tělocvik, písanku a počítání matýska.
DRUHÁ TŘÍDA - KAŠIČKA
Rádi se učíme písmenka, slovesa, přídavná
jména, rádi hrajeme mouchy, rádi píšeme,
čteme si knížky, píšeme do písanky a taky se
rádi pereme na koberci.
TŘETÍ TŘÍDA - VZORNÍ ŽÁCI
My se rádi učíme, píšeme testy, kreslíme,
čteme, hrajeme si, cvičíme a taky rádi svačíme.
ČTVRTÁ TŘÍDA - DAREBÁCI
My se rádi učíme, kreslíme, sedíme, vyrábíme,
chytračíme a taky s chutí jíme a svačíme.
PÁTÁ TŘÍDA - MEDVĚDI, PROTOŽE NIC
NEVĚDI
My rádi počítáme, děláme pracovní listy,
pomáháme si, kamarádíme se, pereme se a taky
rádi řveme.
A VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Máme rádi pohádky a relaxaci, také rádi
kreslíme a vyrábíme, chodíme na vycházky do
přírody a rádi hezky zlobíme a lumpačíme.
A všichni se moc těšíme do Českého ráje na
školu v přírodě!!!!!!!!!
Lehká Pavlína
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Vždy, když nám v lednu a únoru zima nepřeje,
vzpomenu si na podmanivý hlas herce
Františka Smolíka: „ A byla zima, zlá zima,
všecko, všecičko zapadlo sněhem… Kde jsou
ty časy s pohádkově zasněženou krajinou…“
Ani letos, na počátku roku, sněhová nadílka
nepřišla. Lyže, sáně i boby zůstaly zatím
uložené. Přesto jsme s dětmi čekání na sníh
nevzdávali. Snažili jsme se ospalou zimu
přivolat.
Pomohla nám slavnost „Ledové království“.
Paní učitelky vyzdobily třídy „sněhovými
vločkami a ledovými řetězy“. Děti si nazdobily
ledově blyštivé korunky. Pak už každý doma
vymýšlel s rodiči pohádkový kostým.
Holčičky se nemohly rozhodnout, zda se
předvedou v šatech Anny či Elsy. Kluci měli
jasnou volbu. Dobrácký Olaf budil mezi nimi
sympatie.
Přestože se zima do naší školky „dívala“ z
velké dálky, musela ten den žasnout. Přicházeli,
do malého oddělení, princezničky, sněhuláčci,
do velkého oddělení sebevědomé Anny, plaché
Elsy a dobrou náladou sršící Olafové. Všichni z
pohádky „Ledové království“. Zlá kletba
rozloučila Annu a Elsu. A protože o tom děti
dobře věděly, pomáhaly kletbu zlomit.
Přenášely „ledové koule“, klouzaly „po ledové
klouzačce“, přelézaly „ledová jezera“,
překonávaly strach při prolézání tmavými
„ledovými tunely“. Vše dobře dopadlo v
pohádce i při naší slavnosti. Děti si odnášely
radostný zážitek a malý dáreček.

Jakoby se po té zima zastyděla. Ochladilo se a
ze dne na den napadl sníh. Na nic jsme s dětmi
nečekali. Vyrazili jsme na hřiště užít si
sněhovou nadílku. Kdo se nebál, zkusil z velké
stráně bobovat, ostatní tvarovali lepivý sníh.
Škoda, že nám bílá nadílka dlouho nevydržela a
změnila se v kaluže vody.
Děti ale dlouho nesmutnily. Zase se ve školce
něco chystalo. „ Paní učitelky, zítra nás
nepoznáte,“ těšily se. V MŠ se chystal
karneval. Jaro „odstrčilo“ zimu, aby dobře
vidělo. Ve stanovený den přicházeli mezi paní
učitelky motýlkové a berušky, zelení roboti a
piráti, Šípkové Růženky, Sněhurky, víly… Děti
v maskách si užívaly nejrůznější hry, soutěže,
tančily. Po módní přehlídce si odnášely
diplomy a malé dárečky.
Ještě, když se děti rozběhly na jarní
prázdniny, těšily se na sníh. Ale zima z trucu, že
se jí na paty již lepilo jaro, poslala do krajiny
velké mrazy. Bez sněhu. Naštěstí jen na pár
dní…
A pak, jak by vyprávěl František Smolík:
„Bylo jaro, všechno, všecičko kvetlo a ty včely
na slunci tolik bzučely…“
Přejeme hezké jaro a veselé Velikonoce, na
které se s dětmi už moc těšíme.

Tak zima již končí svoji vládu a začíná nám
jaro. Pro fotbalové fanoušky to znamená jedno.
Začíná nám sezóna. Po zimním drilu, kdy jsou
tréninky převážně o běhání a balón čeká někde
v koutě, přichází mistrovské zápasy.
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Mladší žáci
U mladších žáků se rozpis ještě ladí, brzy bude
zveřejněn na našich stránkách:
www.skkrakovany.cz
Společenské akce:
SK není jenom fotbal, ale i společenské akce:
Přehled:
Sportovní ples
proběhlo
Kyvadlo
8.6.
Oslavy 90. let fotbalu 23.6. – 24.6.
(viz. Leták zadní strana)
Vítání prázdnin – Domino
29.6.
Kyvadlo
6.7.
Benefit
6.8.
Tyto akce se pořádají pro zábavu a samozřejmě
účastní na těchto akcích podpoříte místní
sportovní klub.
Budeme se těšit, že nás přijdete podpořit ať na
fotbal, či na zábavu.
Mějte se fajn.
Jan Špinka ml.
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V sobotu 27.1.2018 jsme Hasičským plesem
započali plesovou sezónu v Krakovanech.
Zahájení plesu provedla taneční skupina Shake
dance z Chlumce nad Cidlinou, kterou
navštěvují i děti z Krakovan. Pro mladší
skupinu se jednalo o první vystoupení před
diváky a myslím, že to zvládli na jedničku.
Starší předvedli, že jejich skupina se
reprezentuje i na soutěžích, kde se rozhodně
neztratí a získávají i umístění na předních
příčkách. K tanci a poslechu hrála kapela
DOMINO. V 21:45 pokračoval kulturní
program módní přehlídkou Butiku Módní svět
Ivy Archmanové, který najdete na Karlově
náměstí v Kolíně nad prodejnou Baťa.
Přehlídka byla zaměřena na klasickou italskou
módu pro každodenní i plesovou sezónu.
Plesalo se do pozdních ranních hodin a bohatá
tombola našla nové majitele.

Dovolte mi, abych Vás pozvala i na další akce,
které pro Vás letos SDH Krakovany připravilo.
V sobotu 7. dubna 2018 se zúčastníme
celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme
česko – podrobnosti viz samostatný článek.
Následovat bude již tradiční akce 30.4.2018
Pálení čarodějnic. Hasičské závody se nám
podařilo po složitých jednáních přesunout na
sobotu 12.5.2018 a již se tak nebudeme
překrývat s akcemi okolních pořadatelů. Věřím
tedy, že přijdete podpořit závodící družstva do
kynologického areálu a dát si něco dobrého na
zub. A v neposlední řadě dodržíme slib, že z
jednorázové akce Přespolní běh aneb
sportujeme pro radost se bude konat akce
pravidelná. Termín jarního přespoláku bude v
neděli 3.6.2018 od 14 hod. Loučení s
prázdninami proběhne v termínu 25.8.2018.
Toť výhled na letošní akce.
Velikonoce už jsou tady,
a tak přejeme Vám všichni dohromady,
bohatou pomlázku a hodně štěstí,
hlavně však radost, jež jaro věští.
SDH Krakovany

Návštěva z Krakovan na Slovensku
29.6. – 1.7. 2018
Dohoda o pravidelných návštěvách se traduje
od roku 1984. Po 4 letech zveme výpravu z
Krakovan na Slovensku k nám do Čech.
Za 2 roky na to, jezdíme ve větším počtu na
Slovensko my. Cílem návštěv je možnost
poznání místních zvyků, kultury, gastronomie,
památek, přírody a výletů po okolí. Věříme, že
se rádi s návštěvou seznámíte a obohatíte tím
sebe.
Program:
pátek – přivítání na obecním úřadě, ubytování
ve Chvaleticích, večeře v pohostinství
„U Jirky “, zábava na hřišti – hraje Domino
( Vítání prázdnin)
sobota - výlet , přátelské fotbalové utkání,
nohejbal, posezení s hudbou – hraje Tetavanka.
Neděle – prohlídka obce , oběd , rozloučení

Oslava 100. výročí založení Československé
republiky
Také naše obec připravuje oslavu k 100. výročí
založení republiky. Oslava bude mít dvě části.
Část pietní :
kladení věnců u pomníku padlých , projev
starosty obce a na závěr zazní hymna,
v podání kapely Suchdolanka
Část společenská :
kapela Suchdolanka zahraje v pohostinství
„U Jirky“
Všichni občané Krakovan a Božce jsou zváni .

Lída Podlešáková

V tomto článku bych vám ráda připomněla pár, pro
někoho samozřejmých, pro někoho nových informací
ke třídění, shromažďováni a svozu odpadu v našich
obcích.
Máme tu datumové jaro a tak nás láká mít vše uklizené a
připravené na další, jak já říkám, aktivní část roku. Jaro,
cídíme příbytky, okna, ladíme jarní truhlíky, chystáme
skleníky, fóliovníky a záhonky, vyčesáváme trávníky a
chytáme do žil energii z toho všeho nového a mladého
klubajícího se z jara.
Léto, to se kocháme tím, co jsme nachystali na jaře,
udržujeme a hlavně zaléváme a hnojíme, užíváme si
teplo, vodu, grilování, dlouhé dny.
Podzim, tak to tak trochu tu zahradu pomlátíme a v
podstatě jsme rádi, že nás čekají dlouhé zimní večery,
kdy si člověk může trochu odpočinout od toho všeho
hemžení a čekáme i na to, že ten sníh, uklidí, co jsme na
podzim nestihli.
Ale nyní ten jarní úklid, že?
Připomenu v podstatě snad nám všem známé informace
a to, že svoz černých popelnic na běžný směsný
komunální odpad je každé úterý.
Bio popelnice, na které již netrpělivě čekají všichni, co
máme zahrádky, tak ten nám začíná dnem 10.4. Po té
bude následovat svoz BIO popelnice každé liché úterý.
Černé popelnice budou sváženy v sudé úterky. Prvních
pár svozů vám to budu připomínat hlášením v rozhlase.
A to co se rozhodneme nadobro vyhodit po jarním
úklidu, tak to můžeme vyvézt o víkendu, kdy proběhne
tradiční sběr nebezpečného a velkoobjemového
odpadu. A to bude 14.-15.4.2018. Je to tradičně sobota a
neděle. U svozu budou asistovat vám již známí
zaměstnanci obce, kteří budou regulovčíci při této akci.
Sobotu budete mít čas skoro celý den, neděle jen půl.
Otvírací doba bude:
sobota 14.4. 8.oo - 12.00
13.00 - 17.00
neděle 15.4. 8.00 - 13.00

Květoslava Kadavá
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Možná si již někdo všiml toho, že u kontejnerového
hnízda u koloniálu Pohoda a hnízda v Božci, se objevil
nový černý kontejnerek, no spíše větší černá popelnice.
Je to nově kontejner na shromažďování použitého
kuchyňského oleje. Věříme, že nám již nebudete lít olej
z pánviček do kanalizace. Víme, že se to děje a
upozorňujeme, že pokud nastane při kontrole
kanalizačního řádu problém, půjdou náklady na ty, kdo
lejí olej do kanálu. Nyní máte možnost slít olej do pet
lahve a hodit do kontejneru. K jaru patří i důkladné
ořezání a ostříhání našich zahrad. Většina již topí
plynem, elektřinou a ten kdo by mohl topit i tímto
roštím, ten ty otýpky dělat nebude. To je pryč.
Zatím ještě můžeme vyvážet toto roští na skládku mezi
polní cesty pod Božec. Buďme rádi, že zatím můžeme.
Proto buďte prosím ohleduplní a snažte se roští házet co
nejvíce na hromadu, né do stran. Jsou s tím zbytečné
problémy a práce.
Poplatky za svoz odpadů by měly být uhrazeny za
rok 2018 do konce měsíce března.
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Dospělá trvale hlášená osob
480,-Kč
Dospělá, trvale hlášená osoba, držitel průkazu ZTP
420,-Kč
Dítě do 15-ti let, trvale hlášené
420,-Kč
Majitel rekreačního objektu
480,-Kč
Platbu můžete provést v pracovní dobu na obecním
úřadě a nebo platbou na účet a to :
KB č.ú.
4428-151/0100
nebo
ČSOB č.ú.
112543763/0300, vs. 2140+číslo popisné vašeho
domu
To samé platí i za poplatek z pejsků , ten je ve výši 40,Kč za jednoho a jen jiný je variabilní symbol a to : 2141
+ číslo popisné.
No a to jaro už může tedy začít.
Přeji Vám všem krásné Velikonoční svátky a rok plný
zdraví a pohody.

Martina Douděrová
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