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Zprávy a informace z Obecního
úřadu v Krakovanech

90 let pošty v Krakovanech
Počátek sdělování zpráv pomocí listů je
prastarého data. Tak například již roku 1527
zavedl Ferdinand I. Státní kurýrní poštu mezi
Prahou a Vídní, přepravující pouze úřední listy.
Za Maxmiliána II. a Rudolfa II. (15641611) byly zřízeny stanice pro výměnu
čerstvých koní a přeprava pošty uvolněna i pro
soukromou korespondenci. V té době vstupuje
do popředí rodina Taxisů, která se mimořádnou
měrou zasloužila o rozvoj poštovnictví a
zavedla poštovní spojení téměř s celou západní
a jižní Evropou.
V roce 1624 obdržel jako císařské láno
vrchní správu a organizaci pošt v Čechách, na
Moravě, ve Slezsku a v obojích Rakousech
hrabě Paar. Až do roku 1637 mohl mít kdokoli
soukromého posla. Avšak v již uvedeném roce
byl vydán císařský dekret, jímž bylo zakázáno
používání soukromých poslů a veškerá doprava
pošty byla podřízena „regálu“.
V roce 1748 zahájily svou činnost

Vážení spoluobčané,
V dnešních zprávách a informacích Vás
seznámím s děním v obci od vydání pouťového
vydání Novin Krakovan a Božce.
1. Plynofikace obce
Veškeré
podstatné
informace
ohledně
plynofikace obce jste získali v minulém čísle Novin
Krakovan a Božce. Z tohoto důvodu budu dnes
velmi stručný. V současné době jsou dokončeny
projektové
práce
ve
východočeské
části
mikroregionu Týnecko. Ve středočeské části
mikroregionu budou zahájeny v nejbližší době.
Po jeho dokončení požádají obce mikroregionu o
vydání stavebního povolení. Shora uvedený postup
umožní obcím realizovat plynofikaci v letech 20002001. Doposud poměrně hladkému postupu příprav
velmi napomohlo pochopení občanů při vybírání
příspěvků na zřízení domovních přípojek ve výši
8.000,- Kč. V Krakovanech a Božci uzavřelo 163
občanů smlouvy o stavebním spoření. Dalších 35
občanů odevzdalo příspěvky na domovní přípojky
přímo do obecní pokladny. Celkem bylo
v Krakovanech a Božci k dnešnímu dni vybráno
1.480.000,- Kč na domovní přípojky. Dalších
115.000,- Kč složí na účet obce do 31.10.1999.
Závěrem chci všem zainteresovaným občanům
velmi poděkovat za finanční spoluúčast na
plynofikaci obce a pevně věřím, že se nám ji podaří
společnými silami dotáhnout do zdárného konce.
2. Výstavba
infrastruktury
na
stavebních
pozemcích v horní části obce
V těchto dnech byla zahájena na výstavba
infrastruktury na stavebních pozemcích v horní části

dokončení na straně 4

Str.
1-4
1
4
5
5
6
6
7
7
8

pokračování na straně 2
Noviny Krakovan a Božce

září 1999

1

obsah
Zprávy a informace z obecního úřadu
90 let pošty v Krakovanech
Žně v ZD
Zahájení školního roku
Za B.Němcovou a bratry Čapkovými
Podzim malého Pepika Ladů
Ještě jednou o odpadech
SK Krakovany oddíl kopané
Posvícenské menu
Pozvánka na posvícení

pokračování ze strany 1

obce. Výstavbu infrastruktury pro 17 stavebních
parcel spočívající ve vybudování místní
komunikace a kanalizace provede firma Kabát ze
Zásmuk, která zvítězila ve výběrovém řízení. Na
vybudování infrastruktury se obci podařilo získat
státní dotaci ve výši 850.000,- Kč. Celkové náklady
na výstavbu mají činit 1.897.000,-Kč. Vzhledem
k shora uvedeným nákladům a předchozím
výdajům za vykoupení pozemků, vyjmutí ze
zemědělského fondu, zpracování zástavbové
studie, zhotovení geometrických plánů a projektu
výstavby infrastruktury rozhodlo OZ prodávat
stavební parcely v ceně 150,- Kč za 1 m2 . Občané
Krakovan a Božce si mohli parcely přednostně
vybrat a zakoupit do 15.9.1999. V součastné době
uzavřela obec smlouvu o zprostředkování prodeje
stavebních parcel s realitní kanceláří z Pardubic.
V této smlouvě se realitní kancelář zavázala prodat
ještě do konce letošního roku 7 uvedených parcel
za výše uvedenou cenu. Realitní kancelář bude
v příštím roce ve spolupráci se stavební
spořitelnou Raiffeisen
zajišťovat
výstavbu
rodinných domů na klíč. Cena těchto domů včetně
ceny stavební parcely nepřevýší 1.000.000,- Kč.
Výstavba bude ekonomicky výhodná vzhledem
k velmi výhodným úvěrům, které bude poskytovat
stavební spořitelna. Budoucí stavebník bude ručit
pouze svojí stavbou a v hotovosti musí na začátku
výstavby složit pouze cca 250.000 Kč. V případě
že bude uvedený dům stavět svépomocí, vyjde ho
kompletní nákup materiálu na cca 540.000,- Kč.
K této částce je nutno připočítat cenu parcely.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem žádáme
všechny potencionální zájemce rodinných domů,

oplocen a osvícen čtyřmi světly umístěnými na
stožárech v rozích kurtu. Oplocení bude po délce
kurtu vysoké 2,5 m a po šířce kurtu bude vysoké

4m. Supradurový povrch má červenou antukovou
barvu a je poměrně pružný a protiskluzový. Kurt
má rovněž vybudované důkladné podloží
z kamene, štěrku, šotoliny, folie a drátěnky do
betonu. Jak již bylo zmíněno kurt je budován jako
víceúčelový. Bude na něm možné hrát tenis,
hokejbal, nohejbal, volejbal, basketbal a vybíjenou.
Kurt bude moci užívat bezúplatně mládež z obce
do 18 let a škola. Určitá zvýhodnění se budou
vztahovat i na akce pořádané občanskými
sdruženími. Ostatní využívání kurtu bude
zpoplatněno posud neurčenou hodinovou taxou.
V součastné době je kurt již téměř dokončen.
Věřím, že otevření kurtu nám společně s nově
vybudovaným dětským hřištěm a hřištěm na
minifotbal výrazně pomůže vyplnit volný čas
mládeže. Jsem přesvědčen, že sportoviště pro děti
jsou tou nejlepší prevencí vůči drogám, alkoholu,
kouření, hraní automatů a bezcílnému toulání po
ulicích.
4. Rekonstrukce elektroinstalace v mateřské škole
V srpnu byla v mateřské škole provedena
rekonstrukce elektroinstalace včetně výměny 12-ti
akumulačních kamen. Rekonstrukci provedla
firma Vít z Radovesnic II., která zvítězila ve
výběrovém řízení. Rekonstrukce si vyžádala
náklady ve výši cca 200.000,- Kč. Na tuto akci
jsme získali 50 % státní dotaci z Programu obnovy
vesnice. Provedená rekonstrukce rozhodně
odstraní problémy spojené s vytápěním mateřské
školy na dlouhé léta dopředu.
5. Prodej akcií energetických distribučních
společností z portfolia obce
Na jaře letošního roku rozhodlo obecní
zastupitelstvo o prodeji hlasovacích práv k akciím
energetických
distribučních
společností.
Konkrétně se jednalo o prodej hlasovacích práv
k 159-ti akciím středočeské plynárenské a.s. a

aby se v nejkratší možné době dostavili na obecní
úřad pro podrobné informace.
3. Výstavba kurtu
V srpnu byla na starém fotbalovém hřišti zahájena
výstavba víceúčelového betonového kurtu
s povrchem SUPRADUR. Plocha kurtu o
rozměrech 35x17m činí 595 m2. Celý kurt bude
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k 613-ti akciím středočeské energetické a.s.
Hlasovací práva k výše uvedeným akciím se
podařilo prodat za 2.359.850,- Kč. Prostředky
získané z prodeje akcií rozhodlo obecní
zastupitelstvo použít k financování investičních
akcí. Zde mám na mysli výstavbu infrastruktury na
stavebních pozemcích, plynofikaci obce a
výstavbu kurtu.
6. Vyhláška číslo 1/99 o místních poplatcích
Na svém jednání dne 5.srpna schválilo
obecní zastupitelstvo vyhlášku číslo 1/99 o
místních poplatcích, která nahradí od 15.9.1999
stávající vyhlášku číslo 1/95 o místních poplatcích.
Cílem vyhlášky je zvýšit zpoplatnění stánkového
prodeje v obci.
7. Pronájem čp. 147 – staré mateřské školy
Od 1.6.1999 obec pronajala dům č.p. 147
v Krakovanech Tomáši Burďáčkovi. Nájemce
užívá předmětné nebytové prostory jako sklad
balených potravinářských výrobků. Nájemné za
kalendářní rok z předmětných nebytových prostor
činí 200.000,- Kč. Prodejem č.p. 147 se obci
podařilo objekt znovu využít.
8. Vyčištění a vyspravení místní komunikace
v Božci
Na začátku září byl vyčištěn hlavní tah
místní komunikace v Božci od sjezdu z okresní
silnice po dům paní Burešové. Následně byly na
tomto úseku silnice provedeny opravy výtluků
asfaltovou emulzí. Cílem shora uvedených prací,
bylo vedle opravy výtluků, snížit na maximálně
možnou míru prašnost této komunikace. Této
komunikaci bude muset obec věnovat v souladu
s připomínkami občanů zvýšenou pozornost i
v budoucnu.
9. Prázdninové opravy v základní škole
O prázdninách probíhal ve škole čilý
stavební ruch. Pan Kozel vymaloval školní kuchyň
a školní jídelnu. Pan Motl opravil a vymaloval
všechny „cokly“ v základní škole. Firma TOP
INSTAL (Pavel Dostál a Jan Špinka) opravila
nefunkční odpady. Pracovníci obecní čety a
zaměstnanci školy včetně členů učitelského sboru
se podíleli na přeměně starého kabinetu v prvním
patře budovy na sborovnu. Rovněž byla
provedena vkusná výzdoba celé školy, která
rozhodně zpříjemnila dětem začátek nového
školního roku.
10. Dětské hřiště.
V květnu letošního roku vybudovala firma
TOP INSTAL na starém fotbalovém hřišti velmi
pěkné dětské hřiště. Hřiště je téměř celodenně
využíváno dětmi a rozhodně plní svůj účel. Nyní
Noviny Krakovan a Božce

můžeme oprávněně tvrdit, že u nás si mají děti
kde hrát.
11. Výběrové řízení na místo odborné referentky
obecního úřadu
7.července t.r. proběhlo na OÚ výběrové
řízení na místa odborné referentky obecního
úřadu. O místo odborné
referentky se ve

výběrovém řízení Eva Tichá, Marta Bláhová a
Ivana Slámová. Výběrová komise byla sestavena
výhradně z pracovnic Finančního referátu
Okresního úřadu v Kolíně . Všechny uchazečky
absolvovaly v rámci výběrového řízení před výše
uvedenou komisí ústní zkoušku. Na základě těchto
zkoušek doporučila výběrová komise obecnímu
zastupitelstvu přijmout do pracovního poměru
Ivanu Slámovou . Obecní zastupitelstvo rozhodlo
5. srpna na základě výše uvedeného doporučení
přijmout na místo odborné referentky Ivanu
Slámovou. Výše jmenovaná nastoupí na obecní
úřad 1.10.1999 na tříměsíční zaškolení. Od
1.1.2000 by měla převzít funkci od paní Čábelové,
která odchází k tomuto datu do důchodu.
12. Potisk reklamních předmětů se znakem obce
O krakovanském posvícení budou dány do
prodeje první reklamní předměty s logem obce.
K dostání budou znakem obce potištěná trička,
čepice, igelitové tašky a propisovací pera. Všechny
reklamní předměty budou prodávány za příjemnou
cenu. Věřím, že tato nabídka pomůže zejména
krakovanským rodákům a dětem zpestřit
posvícení.
13. Návštěva z Krakovan na Slovensku
O posvícení, jak je již v posledních letech
tradicí, nás navštíví naši přátelé z partnerské obce
Krakovany na Slovensku v čele se starostou. Opět
se budeme snažit připravit pro naše přátelé
hodnotný program, který by napomohl k dalšímu
prohloubení dlouholetých velmi přátelských
vztahů. Věřím, že naše setkání se vydaří
přinejmenším jako ty předchozí a stane se tím
3
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nejlepším odrazným můstkem pro velkou kulturní
sportovní akci „Krakovany v Krakovanech“, která
se má opět po čtyřech letech uskutečnit
v přelomovém roce 2000. 

vrchní poštovní správy v Praze, Brně a Opavě. V té
době byl vydán patentem Marie Terezie řád pro
jízdní posly. Tento řád se prvně zmiňuje o sběrnách
dopisů, z nichž se valná část stala základem
pozdějších poštovních úřadů.

J. Polák
starosta obce

Žně v ZD
Zeptal jsem se agronoma ZD Mezilesí
Krakovany pana Z. Nerudy na průběh letošních žní.
Odpověď:
Dnešní sklizeň obilí začala oproti jiným
rokům dříve. Celý průběh žní byl velice příznivý. Za
celou dobu ani jednou nepršelo a celková doba
sklizně trvala 15 dní. Byl to velký nápor na pracovní
nasazení lidí a chtěl bych jim touto cestou ještě
jednou poděkovat.
Celková plocha ke slizni činila 791 ha.
Hektarové výnosy byly sice o něco vyšší než loni, ale
stále to není ještě ono. Výsledky jednotlivých plodin:
Ozimný ječmen
42 q
Ozimná řepka
21 q
Ozimná pšenice
36 q
Ječmen jarní
27 q
Pšenice jarní
25 q
Hořčice
9q
Oves
27 q
Co se týče kvality, tak ta nám dopadla velice
dobře. Aby si každý mohl udělat obrázek o
zpeněžování jednotlivých plodin v rostlinné výrobě,
tak vám zde uvádím výkupní ceny, za které
dodáváme do OBILY Kutná Hora:
Řepka
530 Kč/q
Pšenice potrav.
300 Kč/q
Pšenice krmná
230 Kč/q
Ječmen jarní
190 Kč/q
Ječmen ozimný
180 Kč/q
Oves
170 Kč/q
Žito
170 Kč/q
V součastné době pracuje v družstvu celkem
40 pracovníků: v živočišné výrobě 15 lidí,
v rostlinné výrobě a dílnách 17 lidí, THP 4 lidi a 4
hlídači. 
Jménem Novin Krakovan a Božce děkuji.

Důležitým mezníkem v rozvoji pošty bylo zavedení
kočárových vozů (diligencí), jezdících od roku 1749
již na předepsaných tratích podle jízdního řádu.
V roce 1777 se v Opočně narodil Maxmilián
z Ottenfeldu, který se svými organizačními
schopnostmi velmi zasloužil o rozvoj poštovnictví.
První schránky a poštovní štafety zřídil roku 1817.
Vypracoval zásady prvního poštovního zákona,
který vstoupil v platnost roku 1838. Po zrušení c.k.
všeobecné dvorské komory, která sídlila ve Vídni,
přešla roku 1848 pošta pod ministerstvo financí.
Dále pod ministerstvo obchodu a národního
hospodářství, kde zůstala až do roku 1918.
Pošta v Krakovanech byla zřízena 14. srpna
1909. Prvním poštmistrem byl Milan Hrubeš.
Dvojjazyčné
razítko
(
KRAKOWAN
–
KRAKOVANY) bylo předáno v den založení
pověřeným úředníkem poštovní správy v Praze. Pro
poštovní zásilky na týneckou poštu, která je
přebírala od vlaku, jezdil pan Volejník z Krakovan.
Obvod pošty byly obce Krakovany, Lipec,
Uhlířská Lhota a Rasochy. V roce 1924 přebírá
poštovní úřad v Krakovanech Jaroslav Sezemský.
Po zřízení československé republiky v roce 1918
poštmistr Sezemský z razítka odstranil německý
název. V roce 1921 dostala pošta nové razítko
s českým názvem KRAKOVANY.
J. Rambousek

J.Petříček
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Za Boženou Němcovou a bratry
Čapkovými

Zahájení školního roku v MŠ
Krakovany

Mateřská škola zahájila provoz 1. září
1999 přivítáním nových dětí a návštěvou
animované pohádky v místním kině. Celkem je
letos zapsáno 26 dětí, z toho 11 nových ve věku
2 – 4 roky a 15 předškolních. Mimo dětí
z Krakovan sem dojíždějí také děti z Božce,
Lipce, Uhlířské Lhoty a Rasoch.
Během
letošních
prázdnin
byla
provedena výměna všech akumulačních kamen,
natřeny průlezky a zahradní nábytek. V celém
objektu MŠ se před začátkem školního roku
dokončily potřebné opravy.
V MŠ jsou zaměstnány: paní Alena
Gerhátová (ředitelka), paní Václava Hlavatá
(učitelka) a paní Marie Tučková (školnice). 
A.Gerhátová

Město Česká Skalice je známé ve spojení se
životem Boženy Němcové. Prohlídkou textilního
muzea a muzea B.Němcové v České Skalici zahájili
krakovanští
zahrádkáři
putování
po
severovýchodních Čechách. Českoskalická tvrz
hýřila barvami rozkvetlých jiřin. Vystavovalo zde 6
vystavovatelů 138 květů jiřin světového
sortimentu. Touto akcí si město připomíná tradici
jiřinkových
oslav
a
plesů
popisovanou
B.Němcovou v Babičce.
Úzkou silnicí projíždíme kolem nedalekého
Rýzmburského altánu. Vesničkou Červená Voda,
odkud pocházela Viktorka, přijíždíme do
Červeného Kostelce. Proti kostelu stojí domek,
kde v letech 1837-1838 bydlela se svým manželem
B. Němcová. Dnes je zde památník, kde nám
průvodci
výstižným
výkladem
přiblížily
B. Němcovou v jejím ranném manželství. U hrobu
Viktorky jsme se s památným místem i s průvodci
rozloučili.
Přes Rtyni v Podkrkonoší, místem, kde
v roce 1775 začalo selské povstání naše putování
pokračovalo do Malých Svatoňovic, rodiště bratří
Čapků. Na malém náměstíčku v jejich rodném
domě je muzeum. V prvé části muzea jsme se
seznámili s životem a dílem spisovatele Karla,
v druhé pak je galerie s obrazy malíře Josefa.
Z oken muzea je pěkný pohled na malý parčík se
sousoším bratří Čapků.

Zahájení školního roku v ZŠ
Krakovany

1.záři byl slavnostně zahájen nový školní
rok 1999/2000. V 8:30 jsme se sešli v místním
kině, kde jsme přivítali všechny děti naší školy a
nové žáky do prvních tříd. Poté byla promítnuta
kreslená pohádka Život brouka. Na představení
se přišla podívat mateřská škola a bývalí žáci,
kteří nyní navštěvují ZŠ v Týnci na Labem .
Oproti loňskému roku nás nečekají žádné
změny ve složení učitelského sboru. V prvním
ročníku vyučuje paní učitelka Milada Mikešová,
spojený druhý a čtvrtý ročník paní učitelka Lenka
Slaninková, třetí ročník paní učitelka Jana
Burešová a pátý ročník paní ředitelka Jitka
Holíková. Vychovatelkou ve školní družině je
nadále paní učitelka Pavlína Lehká. V tomto
školním roce navštěvuje školu 65 žáků.
Letos (od října) budeme pokračovat
v činnosti zájmových kroužků: keramický,
sportovní, hra na flétnu.
Paní učitelka Jana Burešová ve spolupráci
s rodiči se bude individuelně věnovat po
vyučování dětem s vývojovými poruchami učení
(dyslexie, dysgrafie). Jménem celého kolektivu
přeji všem našim žákům úspěšný start v novém
školním roce, dostatek sil a elánu v jejich práci.

J. Holíková

Po obědě v Úpici odjíždíme do Trutnova
na výstavu „Svět květin“. Řízený pochod dechové
hudby krkonošska nás přivítal při vstupu. Na
výstavě prohlížíme 280 druhů mečíků, 112 druhů
růží, jiřiny bonsaje a doprovodnou dekorační
vazbu.
V podvečerních hodinách se výstava

ředitelka

dokončení na straně 6
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svorně hledají nejkratší cestu z lesa ven. To bývaly
naše nejoblíbenější hry a někdy jsme ani
nezpozorovali blížící se noc. Spoléhali jsme, že
naše „Straky“, „Plavky“ nebo „Čoudy“ už samy
dobře najdou cestu k domovu. Jednou se mi
takové spolehnutí nevyplatilo. Doloudal jsem se
domů již za tmy, unaven celodenním pobíháním
po lukách a lesích. To leknutí, když se matka na
dvorečku zeptala: „A kde máš krávy, kluku
milijánská. Tady nejsou a jiný už jsou dávno doma,
lajdáku! Tak se teď pěkně obrať a syp je hledat,
aby je tam - prokrýle pána – ještě někdo neukrad!“
Pomyšlení, že bychom mou vinou přišli najednou
o tři kusy dobytka, mi dodalo tolik síly, že jsem byl
v malé chvilce na pastvisku. Ale tam po kravách
ani památky. Probíhal jsem
okolními stráňkami a okraji
přilehlých lesů. Prodíral se
křovím i hustým smrčím a nic
nedbal, že mě pichlavé
jehličnaté větve tlukou přes ruce i
do obličeje. Pro velký strach
jsem ani necítil tělesné bolesti.
Ale to byl strach o naše krávy.
Tak jsem běhal po lesích asi dvě
hodiny, až jsem naše milé kravky
našel na mítince. Bylo to místo opředeno
všelijakými povídačkami o strašidlech, ale já nato
tehdy docela nic nedbal. Pustil jsem se radostí do
pláče a všechny tři krávy na šťastnou shledanou
zobjímal. 

uzavírá, odjíždíme. Počasí nám přálo, poznali jsme
další kousek naší české kulturní historie, jsme
spokojeni.
J.Rambousek

Podzim malého Pepika Ladů
Pro ty podzimní ohníčky na pastvinách
měl jsem rád i podzim. Ze syté zeleně lesů zářilo
červeně a žlutě zbarvené listí stromů a na polích
v zeleni jetelů a mladého osení žloutla hořčice.
Vzduch byl prosycen příjemnou vůní kouře.
Všude na polích se pilně pracovalo. Vybíraly se
brambory, dobývaly se řepy, silo nové
obilí.
Na
rovných
lukách hoši pálkou
napalovali
mičudu,
nebo hráli dudka.
Děvčata si hrála na
„Elišku
pyšnou“,
„kolo mlýnské“ a kousek dál
„zajíček v své jamce seděl sám“.
V lesích si hoši hráli na myslivce, a když je
omrzelo, pustili se do divokých
indiánských půtek. Tehdy se lesem
ozýval válečný pokřik Mohykánů, Šošonů i jiných
kmenů, které vykopali válečnou sekyru, aby mohly
přepadnout pokojné lovce prérie. Huronský řev
plašil lesní zvěř tak dlouho, až se odněkud přihnal
rozkacený panský hajný s tlustou sukovicí a vyhnal
z lesa rudé bojovníky i bledé tváře. A bývala pěkná
podívaná, jak divoký lovec kožešin „Kožená
punčocha“, náčelník krvelačných Šošonů „Orlí
srdce“ a stopař „Humply Bill“ v jednom houfu

Ještě jednou o odpadech
Nakládání s tuhými
komunálními odpady bude
stále tématem, o kterém se
povedou nekonečné diskuse a
věčné spory. Nejinak je tomu i
v naší obci. Není to tak
dlouho, co byly zavřeny a
asanovány místní skládky a byl
uskutečněn
přechod
na
popelnicový svoz TKO. Je to
zatím jediný možný způsob
Noviny Krakovan a Božce

Z knihy „Kronika mého života“ od Josefa Lady připravil
J.Rambousek

likvidace odpadů, i když ne
ideální. Pro mnoho lidí (např.
s elektrickým topením) je
princip placení za svozy a
paušál za popelnice velice
nevýhodný. Proto by měla být
do konce roku vypracována
nová obecní vyhláška o
odpadovém hospodaření.
K vyřešení hlavního bodu,
nakládání
s TKO,
bude
přizván odpovědný činitel
firmy SOP Přelouč, která
zajišťuje v naší obci svoz
6

odpadu. Uvažuje se o zvýšení
počtu popelnic na tříděný
odpad a dále přehodnocení
stávajícího systému plateb za
popelnice,
s přihlédnutím
k budoucí plynofikaci obce.
Neméně důležitá je i otázka
sankcí v případech porušování
zákona. Zde budou značně
zpřísněny pokuty za vyvážení
odpadu
na
divoké
a
nepovolené skládky a za
zakládání černých skládek;
dokončení na straně 7
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přísné postihy čekají také
znečišťovatele
obecních
prostranství, lesů, lesních a
polních cest atd.
Žádáme všechny občany,
aby si uvědomili závažnost

tohoto problému a alespoň
s ohledem na čistší prostředí
pro další generace vycházeli
maximálně vstříc snahám
obecního úřadu. Bude-li mít
kdo jakékoli připomínky nebo
návrhy, je vítán. Při pozdějších

SK Krakovany oddíl kopané

jednáních k nim může být
přihlédnuto. Pamatujte, že
životní prostředí, prostředí,
v němž všichni žijeme, je nás
všech. 
R.Gruzovský

Dorost:
Mužstvo dorostu ve své skupině okresního
přeboru procházejí zápasy zatím bez ztráty bodu
a pohybují se na předních místech. Je to důsledek
toho, že jsou přes týden na hřišti nejvíce vidět.
Přesto ještě nedosahují takových výkonů, aby
mohli každoročně doplňovat
A mužstvo.
Střelecky se zatím prosazují dva hráči T.Drábek a
J.Vodička.

A-mužstvo:
V přípravě na podzimní sezónu se našemu
mužstvu dospělých nedařilo. Na domácím turnaji
Zd.Mikeše a J.Kolínského obsadilo poslední
čtvrté místo, když v posledním zápase prohrálo
vysoko se sousedními Radovesnicemi. Podobně
jsme dopadli na turnaji v Újezdě. Nepříznivé
výsledky z přípravy si vyžádaly některé změny,
které by měly směřovat k lepším výsledkům. Jedná
se především o zařazení teprve 16-ti letého
brankáře Lukáše Dostála,
nové pojetí hry na čtyři
záložníky a s J. Jetýlkem
v obraně. Tento herní
systém
slavil
největší
úspěch
na
hřišti
favorizované Ratboře, kde
jsme předvedli nejlepší
podzimní výkon i když
jsme
prohráli
gólem
v posledních minutách 0:1. Přesto se jeví, že tento
herní styl není ještě v mužstvu plně vžit a musí se
také aplikovat různě dle momentálního soupeře a
prostředí. V přípravných a mistrovských zápasech
se střelecky nejvíce daří L.Tlučhořovi ml. Po
čtyřech mistrovských utkáních jsme v druhé
polovině tabulky III.tř. se 4.body a pasivním
skórem 5:8.

trenéři: M.Dostál, D.Vojtíšek
Žáci:
Naše nejmladší mužstvo
se potýká
s generačním problémem, kde základ mužstva
tvoří převážně hráči 7 - 8.tříd. Soupeř nás většinou
svoji výškou a vyrovnanějším mužstvem porážel
vysokým rozdílem. V tradičním turnaji J.Sýkory
v Týnci n /L obsadilo čtvrté místo, ale svým
předvedeným výkonem vůbec nezklamal. Po
prvním prohraném zápase s Třemi Dvory dokázali
porazit rozdílem třídy Jestřábí Lhotu 5:0.
V mužstvu žáků se nejvíce daří v útoku hbitému
Tomáši Kozlovi, který se 3. brankami se zatím
stává nejlepším střelcem tohoto mužstva. Žáci se
zatím pohybují ve středu tabulky se 3.body a
aktivním skórem 6:4.
trenéři: M.Sandholc, P.Kozel
M.Mayer, S.Věříš

trenéři :J.Tříska, L.Kubíček
z drůbků a zvlášť uvařené polévkové nudle.
Nakonec polévku ozdobíme petrželkou.

Posvícenské menu
Drůbková polévka s nudlemi

Pečená husa, houskový knedlík, hlávkové zelí
Pečená husa:
Mladou husu vkládáme do vyhřáté trouby
osolenou, pokmínovanou, hřbetem nahoru.
Později ji obrátíme. Přidáme pod ni kousek sádla.
Pečeme podle velikosti, za mírného podlévání asi

Omyté drůbky zalijeme vodou, přidáme cibuli,
osolíme a uvaříme do „měkka“. Nastrouhanou
zeleninu podusíme na másle, zalijeme procezeným
vývarem, přidáme obrané a nakrájené maso
Noviny Krakovan a Božce

7

40-60 minut.Nepodléváme příliš mnoho, aby
„kurčička“ byla křupavá.
Houskový knedlík kynutý:
Do nádoby na hňetení dáme prosetou hrubou
mouku, rozdrobené droždí, sůl, vejce a ohřáté
mléko. Zaděláme hladké těsto, do kterého
přimícháme na kostičky nakrájené rohlíky. Těsto
necháme 1 hodinu v teple vykynout, rozdělíme na
stejné díly a vyválíme bochánky. Z bochánků
vyválíme šišky o průměru cca 6 cm a opět
necháme vykynout. Knedlíky dáme do vařící vody
a vaříme 10 minut. Při vyndávání knedlíky
propícháme vidličkou, aby se nesrazily. Schlazené
pomastíme olejem. Krájíme na plátky nití nebo
kráječem.
Zelí hlávkové dušené:
Očištěné zelí rozkrájíme na čtvrtky, vyčistíme
košťály a nakrájíme na jemné nudličky. Zelí
zalijeme vařící vodou, přidáme sůl, kmín a vaříme
téměř do měkka. Zelí zcedíme, přidáme cibulovou
jíšku, ocet, cukr. Promícháme a dusíme.

Připravujeme do vymazané dortové formy.
V míse smícháme piškoty se smetanou. Ušleháme
šlehačku a přidáme 1/2 šlehačky. Dále 2 lžíce
rumu a 2 lžíce cukru a to vše smícháme a dáme do
dortové formy, kterou vytřeme máslem a
vysypeme kokosem nebo oříšky. Na hmotu dáme
ovoce a druhý díl piškot. Navrch druhý díl
šlehačky. Posypem nastrouhanou šlehačkou nebo
grankem a dáme do ledničky.

Koláče

3/4 kg másla, 1kg hladké mouky, 4 žloutky, špetka
soli, 7 lžic másla, 8dkg droždí, kávová lžička cukru
Těsto rozválíme v plát asi 3 cm vysoký, který
rozdělíme na stejné čtverce. Doprostřed každého
dáme hustou náděvku, aby nevytékala. Rohy
čtverců povytáhneme, složíme doprostřed k sobě
a dobře stiskneme. Koláče potřeme máslem a
posypeme drobenkou. Pečeme v dobře vytopené
troubě. Nakonec sypeme moučkovým cukrem
s vanilkovým cukrem.

Nepečený dort z piškot Opávia

L.Kašíková, L.Maškarincová

2 balíčky piškot, 2 zakysané smetany, 1 šlehačka, 2
lžíce rumu, 2 lžíce moučky, ovoce: jahody,
meruňky, borůvky, čokoláda, kokos nebo oříšky

Pozvánka na posvícení
Stejně jako v minulých letech, tak i letos připravila občanská sdružení
pro své spoluobčany bohatý posvícenský program.
Český svaz chovatelů Krakovany pořádá v sobotu 25.9.1999 od 13.00
hodin do 18.00 hodin a v neděli 26.9.1999 od 8.00 do 16.00 hodin výstavu
králíků, holubů a drůbeže. Výstava se bude konat v areálu Českého svazu
chovatelů v Krakovanech. Vystaveno bude přes 600 zvířat.
Svaz dobrovolných hasičů pořádá v sobotu 25.9.1999 v místním
pohostinství U Rohlíčků posvícenskou taneční zábavu. Od 20.00 hodin hraje
pro mladé i pro dříve narozené Tetovanka.
SK Krakovany představí o posvícení na domácím hřišti všechna svá mužstva.
Žáci:
Krakovany : Velký Osek
Hraje se v sobotu 25.9.1999 od 14.30 hod.
Dorost :
Krakovany : Sendražice
Hraje se v neděli 26.9.1999 od 10.15 hod.
A mužstvo : Krakovany : Stadion Kolín
Hraje se v neděli 26.9.1999 od 16.30 hod
Svoji účast na našem posvícení potvrdil i pan Šmíd se svými atrakcemi. Děti se mohou stejně jako
loni těšit na kolotoč a další atrakce.
Jménem výše uvedených pořadatelů zveme srdečně všechny na shora
uvedené akce. Ať je posvícení skutečně naše!!!
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