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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou vydání velikonočních novin
Krakovan a Božce. Letošní rok je opět velmi
poznamenaný koronavirou dobou a s tím spjatých
přísných opatření, nařízení a zákazů. Doba je to
nelehká pro všechny generace. Obec Krakovany pro
svoje starší občany pořídila a rozdala v březnu 6ks
certifikovaných respirátorů pro každou osobu starší
60+. Věřím, že se situace zklidní a brzo se dočkáme
rozvolnění opatření a všichni se tak budeme moci
nadechnout čerstvého jarního vzduchu.
Jaro již neklepe na dveře, ale už je v plné síle mezi
námi. Netrpělivě čekají zahrádky a předzahrádky,
stříhání stromů, keřů a jarní úklid našich domovů. Dvě
dobré zprávy, stále je možnost využívat pálení ořezů a
větví na společné lokalitě čarodějnic v Božci – pro
nově přistěhovalé rádi vysvětlíme lokaci na obecním
úřadu. Zde prosím apeluji na občany, že sem
skutečně patří jen biologický spalitelný odpad –
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nábytek, matrace a další nepořádek!!! Tento je
zapotřebí odevzdávat při velkoobjemovém a
nebezpečném svozu. Druhá dobrá zpráva, že se nám
pro letošní rok podařilo vykomunikovat jarní
velkoobjemový a nebezpečný svoz již na sobotu
10.4.2021 od 8,35-10,35hod.
Když už se zmiňuji o odpadech musím se i zmínit o
nešvaru, kdy se nám na obecních pozemcích
(předzahrádkách) či pozemku v dosahu domů
shromažďuje nepořádek, který se nehodí mít doma.
Upozorňuji, že v případě, že se nepořádek
neodstraní, budou majitelé vyzváni písemně a pokud
na výzvu nebudou reagovat, budeme nuceni
nepořádek zlikvidovat a náklady vymáhat po
majitelích. Prosím o ohleduplnost, aby se nám v naší
čisté obci žilo dobře. Obec Krakovany podpoří SDH
Krakovany, které 17.4.2021 organizuje společný úklid
obce a zejména blízkého okolí. Tak se nebojte přiložit
ruku k dílu.
Naopak je potřeba i chválit. Část spoluobčanů se
opravdu krásně stará i o prostory za plotem,
poseká/vyhrne sníh/zamete nepořádek. Zato
opravdu děkujeme, neboť při deštivé sezóně, kdy je
dostatek vláhy a tepla, tak si na zahradě sekáme trávu
každý týden někdy i 2x týdně. Všechny obecní
pozemky opravdu nejdou obsáhnout v tak časté
frekvenci. Zaměstnance i brigádníky platí obec v plné
výši z rozpočtu obce. Čím více lidí zaměstnáme, tím
méně zůstane peněz na investice.
Plynule tedy navážu, co se v obci připravuje. Na konci
roku 2020 byla podána žádost na Ministerstvo pro
místní rozvoj (MMR) na asfaltové povrchy ve starší
zástavbě na Bělušice. Prozatím nevíme výsledky
tohoto řízení. V letošním roce proběhne rekonstrukce
pomníku obětem světových válek v Krakovanech,
určitě jste zaznamenali, že pomník byl již demontován
a nyní vzniká replika této sochy. Dokončení by mělo
proběhnout do konce roku 2021. Rekonstrukce bude
podpořena z dotace z Ministerstva obrany. Byla
podána žádost o registraci akce na „Rozšíření
akumulačního objemu vodojemu“ na Ministerstvo
zemědělství (MZe). V prvním kole v roce 2020 byla
obec Krakovany zařazena do alokace a ve druhém
kole se čeká na potvrzení o přidělení dotace.
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Zakázka je vysoutěžena a připravená na realizaci.
Dále pak se připravujeme na druhé kolo dotačního
titulu na Ministerstvu zemědělství pro projekt
Intenzifikace ČOV (čistírna odpadních vod). A v
průběhu dubna se bude podávat žádost o dotaci na
Ministerstvo financí s projektem na úpravu školky a
školní kuchyně. Veškeré projekty se budou realizovat
pouze za předpokladu získaní dotace.
Musím se zmínit o vodném a stočném na rok 2021.
Nemile nás překvapí cena vodného, která pro tento
3
rok činí 52,08 bez DPH za m , cena s DPH činí
3
57,29Kč za m . Cena stočného činí již třetí rok po
3
sobě 37,84 Kč bez DPH za m , a protože došlo k
ponížení DPH ve výsledku se nám stočné zlevnilo na
3
částku 41,62 včetně DPH za m , což je o 1,90 levnější.
V současné době bylo spuštěno celostátní sčítání
obyvatel, které probíhá prozatím elektronicky do
9.4.2021. Starším občanům, kterým nemůže při
sčítání pomoc rodina, rádi pomůžeme na obecním
úřadu. K vyplnění v elektronické podobě je zapotřebí
občanský průkaz a poté znát údaje o své osobě a také
2
o bydlišti (kolik m má domácnost, čím se topí, kolik
místností, …) V případě, že nestihnete elektronické
vyplnění, budete mít prostor vyplnit papírový formulář
v termínu 17.4.2021-11.5.2021. Opravdu ze své
zkušenosti doporučuji elektronickou podobu, kde jsou
nápovědy a vše jednoduše doplníte. Sčítání je dle
zákona povinné, tak nenechávejte vyřízení na
poslední chvíli.
A na závěr se rozloučím veršem:
Kuřátka i jarní kvítí sledují, jak slunce svítí.
Sváteční hody už se chystají a všichni kolem se radují.
Je čas věřit vlastním snům, ať štěstím naplní se každý
dům.

Přeji Všem klidné Velikonoce, hlavně zdraví pro Vás
a Vaše blízké!

Ing. Martina Kopencová

NOUZOVÝ STAV

O KŘESŤANSKÝCH
VELIKONOCÍCH
Milí přátelé, přiznávám, že pro mě jako pro faráře není
právě snadné psát o velikonočních svátcích do
obecních novin. Poselství velikonočních svátků je
totiž uchopitelné pouze a jedině z hlediska víry.
Křesťané považují Velikonoce za největší a
nejdůležitější svátky v roce. Připomínají si v nich
2
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ukřižování Ježíše Krista a slaví jeho vzkříšení. To je
nejenom základ, ale vlastně i obsah celé křesťanské
víry. Velikonoce můžeme považovat za největší
křesťanské svátky ještě z jednoho hlediska.
Jestliže o Vánocích, jako o čistě křesťanských
svátcích nemůžeme již v dnešní době s klidným
svědomím mluvit, pak Velikonoce víceméně zůstávají
výsostně křesťanskou záležitostí. Poselství
vánočních svátků je snadněji uchopitelné i pro širší
veřejnost. Připomínku narození Spasitele lze zaměnit
s oslavou narozeného života jako takového. Proto se
Vánoce slaví snad na všech školách i jinde, různými
besídkami, koncerty a podobně. Stejně tak možnost
obdarovat druhé není specificky křesťanskou
záležitostí. Být obdarován – a také obdarovávat druhé
– to si přeje snad každý (a šikovní obchodníci této
skutečnosti bohatě využívají).
Avšak poselství velikonočních svátků zůstává pro
širokou veřejnost – dnes tedy nekřesťanskou –
neuchopitelné a nepochopitelné. Většina lidí i dnes
uznává fakt historické existence nějakého Ježíše
Nazaretského. Připouští i to, že mohl být ukřižován –
však těch křížů v lidských dějinách bylo a stále je…
Zvěst o vzkříšení Ježíše z mrtvých však budí
přinejlepším rozpaky, většinou však silný nesouhlas.
Tato situace je v mnohém podobná té, když apoštol
Pavel v 1. století vyrazil do světa s dobrou zprávou o
vzkříšení Ježíše z mrtvých (tedy evangeliem) a na
mnoha místech sklidil v lepším případě posměch a
odpor. Slovo o vzkříšení mrtvých představovalo pro
mnoho lidí tehdejší doby nesmyslnou pověru,
hloupou smyšlenku, doslova bláznovství. Ale právě
na tomto nevědeckém bláznovství, které je v očích
většiny považováno za nesmysl, náboženský blábol,
nebo v nejlepším případě za mýtus, je postavena celá
naše (tedy křesťanská) víra. A ve zprávě o vzkříšení
Ježíše Krista je skryta veškerá naše naděje. Naděje,
že i v našich životech nebudou naše viny, ani naše
smrt mít to poslední a definitivní slovo. To je skutečné
poselství velikonočních svátků.
Pokud byste se chtěli dozvědět víc, můžete přijít na
velikonoční bohoslužby do evangelického kostela v
Krakovanech na Velký pátek a Neděli velikonoční v
10:30 hodin. Přeji vám všem pokojné a pokud možno
radostné prožití velikonočních svátků.
Ondřej Zikmund, evangelický farář v Kutné Hoře a
administrátor v Krakovanech.

Už je to rok, co žijeme v jiném režimu, než jsme byli
zvyklí.
Koho by napadlo, že děti nebudou chodit do školy ani
do mateřské školky. Provoz sportovních a kulturních
aktivit bude zrušen. Restaurace a obchod omezen na
minimum. Také úřady a ordinace lékařů budou muset
řešit nové situace.
To vše díky rozšíření nebezpečného KORONAVIRU
po celém světě.
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Z historie víme, že pandemie už byly! Až vakcinace
dokázaly nemoce vymýtit.
Díky moderní technice probíhá výuka dětí online.
Nakupování a scházení se s blízkými nám umožňuje
internet.
Jak se však zorientovat ve spoustě informací které se
na nás šíří z médií?
Nejspíš si zachovat zdravý rozum a dodržovat rady od
odborníků.
Stavy rozrušení je dobré zdolat pobytem v přírodě a
činnostmi na které jindy nezbývá čas. Velkou výhodou
života na vesnici je možnost zahradničení a kutilství.
Přála bych nám všem hodně sil, trpělivosti a
zachování pevného zdraví!

Ludmila Podlešáková

O ČINNOSTI
MAS ZÁLABÍ

Projekty spolupráce
MAS Zálabí rovněž navázala spolupráci se
sousedními místními akčními skupinami, s nimiž
spolupracovala na řadě projektů. Mezi ně patří vznik
expozice rodu Pernerů a historie Týnecka, pravidelná
realizace akce Advent na vsi, vydání propagačních
materiálů na podporu místních řemeslníků a rozvoje
cestovního ruchu, pořízení mobiliáře za účelem
zvýšení kulturního dění, pořádání festivalů řemesel,
propagace výrobců regionální značky Polabí či
organizace Olympiády mateřských škol.

Místní akční skupina Zálabí, z.s. je spolek, který
sdružuje představitele obcí, neziskových organizací,
firem a drobné podnikatele působící na Kolínsku.
Jejich společným cílem je zlepšit čerpání prostředků z
národních a evropských zdrojů a koordinovat
společné projekty v regionu. V roce 2021 zahrnuje
MAS Zálabí celkem 57 členů na území 27 obcí.
Vznik MAS
První kroky k vzniku partnerství byly podniknuty již v
roce 2006, kdy bylo založeno sdružení s názvem
„Zálabí, místní akční skupina“. Sdružení tehdy
zahájilo řadu administrativních kroků, aby mohlo
fungovat. Bohužel nebylo podpořeno a jeho činnost
se tak na čas utlumila. V březnu 2009 se aktéři
místního partnerství domluvili, že budou ve své
činnosti pokračovat a sdružení profesionalizují.
NOVINY KRAKOVAN A BOŽCE

TPCA a Středočeský kraj podporují region MAS
V následujících letech MAS pravidelně získávala
finanční podporu na rozvoj regionu od jednoho ze
svých zakládajících členů, společnosti TPCA Czech
s.r.o. Finance z Grantového programu TPCA
směřovaly jednak na profesionalizaci MAS, a
především pak na řadu zajímavých projektů napříč
regionem. Díky těmto grantům došlo například k
modernizaci vybavení učeben vybraných škol,
instalaci ukazatelů rychlosti, k obnově autobusových
zastávek, pořízení mobiliáře MAS či výsadbě zeleně v
obcích. Významný zdroj financování projektů v
regionu MAS představovaly také dotační prostředky
od Středočeského kraje, díky nimž byly pořízeny
propagační materiály, nakoupeny herní prvky pro děti,
vydány publikace na podporu cestovního ruchu, a
bylo také pořízeno dětské mobilní dopravní hřiště.
Zároveň nám kraj finančně přispěl na uspořádání
regionálního kola Školkoher aneb sportování pro děti
mateřských škol.

Fondy EU pomáhají v rozvoji regionu
Od roku 2014 MAS Zálabí vytvářela svou Strategii
komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro
programové období EU 2014–2020. Ta byla finálně
schválena v roce 2017 a díky tomu mohla MAS začít
vyhlašovat výzvy a podporovat projekty v území.
Program rozvoje venkova (PRV), Integrovaný
regionální operační program (IROP) a Operační
program Zaměstnanost (OPZ) jsou hlavními zdroji
finanční podpory pro žadatele o dotace přes MAS. Z
PRV směřují finanční prostředky především na
podporu zemědělců, nezemědělských podniků,
místních výrobků či zatraktivnění lesního prostředí. Z
IROP čerpají obce na investiční akce v oblasti
bezpečné dopravy, vzdělávací infrastruktury,
budování komunitních center a zodolnění hasičských
zbrojnic. Z OPZ byly podpořeny příměstské tábory,
dětský klub při ZŠ Týnec nad Labem a terénní
programy pro začleňování sociálně vyloučených či
ohrožených skupin obyvatel.
Další akce a činnosti MAS
Kromě rozdělování finančních prostředků z
evropských fondů se náš spolek věnuje také dalším
činnostem. Již tradičně MAS pořádá akci Školkohry –
děti v pohybu, či Advent v Týnci nad Labem. Podílíme
se také na organizaci řady dalších kulturních a
sportovních událostí, a to prostřednictvím
zapůjčování našeho mobiliáře a herních prvků pro
děti. Zároveň se snažíme různými formami
propagovat území MAS Zálabí jakožto turisticky

OBČASNÍK

WWW.OBEC-KRAKOVANY.CZ

3

atraktivní lokalitu. Za tímto účelem byla vytvořena
publikace na podporu cestovního ruchu, která je
dostupná v turistických informačních centrech,
muzeích a na dalších místech, kam přijíždějí
návštěvníci našeho krásného regionu.

Věříme, že s Vaší pomocí připravíme kvalitní
strategický dokument, který bude reflektovat aktuální
stav a potřeby našeho regionu. Poté budeme moci
opět vyhlašovat nové výzvy a podporovat tak Vaše
projekty!

Příprava na nové programové období 2021+
Abychom mohli i nadále podporovat projekty v území
MAS, musíme splnit řadu podmínek stanovených
Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Intenzivně se
proto připravujeme na nové programové období EU
2021-2027, a jeden z kroků této přípravy se nám již
podařilo splnit. Ke dni 2. února 2021 naše MAS
úspěšně prošla procesem tzv. standardizace a splnila
tak požadavky MMR na způsob fungování MAS a
nastavení procesů pro udělování dotací v
následujících letech.

Více informací na www.maszalabi.eu
Nikola Bendáková
MAS Zálabí, z.s.

ŠKOLNÍ
OKÉNKO
OKÉNKO
ZÁKLADNÍ
A MATEŘSKÁ
ŠKOLA KRAKOVANY
Dalším důležitým krokem, který nás v příštích
měsících čeká, je tvorba nové Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje (SCLLD). Ta bude
stěžejním podkladem pro rozdělování nových
finančních prostředků z evropských fondů.
A právě do tvorby nové strategie budete zapojeni Vy,
tedy aktéři z území MAS Zálabí. Za tímto účelem
chceme uskutečnit sérii společných setkání, kde
budeme diskutovat o aktuálních problémech tohoto
regionu, rozvojovém potenciálu a možnostech
podpory. Naším cílem je sbírat v území odpovědi a
náměty, které posléze promítneme do nové strategie.

POHLED NA ON-LINE VÝUKU OČIMA
ŽÁKŮ 5.A ZŠ KRAKOVANY
Nejradši bych online výuku zrušila, otevřela školy a
šla na normální vyučování sednout si do lavice ve
třídě. Při online výuce se sice také naučíme nové věci,
novou látku, ale nic nedokáže nahradit to, když se
můžu se všemi spolužáky vidět na živo, a nejen přes
web kameru, kterou stejně polovina třídy nemá. Ale i
při online výuce je někdy sranda. Třeba když paní
učitelka vysvětluje novou látku a zasekne se mi
počítač, takže všichni, co mají web kameru, zůstanou
ve stejné pozici a třeba s otevřenou pusou. Za mě
online výuka dobrá, je mi jasné, že v téhle situaci je
potřeba, jinak bychom nic neuměli, ale už chci do
školy. Terezka N.
Líbí se mi, že ráno nemusím brzo vstávat a jít na
autobus. Jen seběhnu schody a jsem ve škole. Více
se mi distanční výuka nelíbí. Nebaví mě psát tolik
úkolů. Raději bych to psal ve škole a doma třeba jen
jeden. Rád by si ve škole hrál a trochu zlobil s
kamarády. Doufám, že kluky ještě uvidím, než nám
skončí školní rok a než půjdeme do 6. třídy do jiných
škol. Vojta J.
Na distanční výuce je dobré, že nemusím vstávat tak
brzy. Většina žáků nedává pozor, a to je na distanční
výuce špatně.

4

NOVINY KRAKOVAN A BOŽCE

OBČASNÍK

WWW.OBEC-KRAKOVANY.CZ

Online výuku nemáme ve škole a nenahradí mi
spolužáky. Musím si hlídat, kdy začíná nová online
hodina, a hlavně mám hodně úkolů. Některým
spolužákům nefunguje mikrofon a nemohou mluvit.
Někdy žákům vypadává internet a ztrácí připojení. Už
se těším až se vrátíme do školy. Luky H.
Nikdo nechce být doma, ale musíme se přizpůsobit,
abychom jako děti neroznášeli Covid-19 dál. Je
dobré, že se s lidmi můžeme pořád alespoň slyšet,
proto mi online výuka tak moc nevadí. Naučíme se
toho docela dost, a je to hodně podobné jako normální
výuka. Nelly K.
Distanční výuka je učení na dálku. Na distanční výuku
se připojuji přes internet s paní učitelkou a se
spolužáky. Online výuku mám tři hodiny každý den.
Máme předměty: matematika, český jazyk, angličtina,
vlastivěda, přírodověda. Líbí se mi předměty
matematika, přírodověda, vlastivěda a angličtina.
Nemám rád český jazyk, protože je pro mě těžký. Můj
nejoblíbenější předmět je matematika a angličtina,
baví mě počítání a překlad. Paní učitelka nám posílá
úkoly, které musíme dělat sami a nějaké úkoly děláme
společně. Tato výuka trvá pět měsíců a je to těžké.
Nevidím se s kamarády a často vypadává internet.
Líbí se mi, když máme přestávku a když máme udělat
nějaký úkol, nebo domácí úkol. Těším se až půjdeme
do školy, protože uvidím spolužáky. Jirka B.
Online výuky moc ráda nemám, raději bych byla ve
škole s kamarády. Ale je to zase lepší, než abychom
se neviděli vůbec. Hrozně mi vadí, že se nevidíme.
Prostě jen sedím u počítače a někdy někomu taky
nefunguje mikrofon, nebo kamera. Monča Z.
Distanční výuka je způsob, jak se přes karanténu učit.
Je dobré mít distanční výuku, ale není to takové jako,
když se učíme normálně ve třídách. Mně moc
nevyhovuje to, že je tam velký hluk, někteří to
protahují a někdy se to seká. Ale vyhovuje mi, že
někdy jsem v pyžamu. Je dost těžké se učit, což mě
dost mrzí. Leo K.

chybí učebnice nebo sešit, tak si proto doběhnu do
vedlejší místnosti. Další bonus vidím ve stravování.
Rodiče nám vaří to, co si objednáme a máme rádi. A
když mě honí mlsná, špajz či lednička je na blízku.
Kačka K.
Na online hodinách se učíme a pracujeme spolu. Jme
rozděleny do skupin po osmi nebo deseti dětech i s
paní učitelkou. Na online hodinách probíráme různé
předměty. Počítáme příklady a řešíme různé úlohy,
zadáváme různé i, í, y, ý do slov, kde chybí. Píšeme
testy a plníme pracovní listy. Paní učitelka nám vždy
na týden pošle domácí úkoly a ty v průběhu týdne
společně řešíme a děláme na online hodinách. Paní
učitelka vždy na konci pošle do chatu hru na
procvičování. Honí se tam různé příšerky, ty jim musíš
utéct a jít do správného domečku. Např. máš větu a v
ní příklad, třeba 164:78, máš najít správný příklad a
dosáhnout, co nejvíce bodů. Online hodiny mě baví,
ale lepší je škola. Pevně doufám, že se už brzy
vrátíme do školy. Ema K.
Na online výuce se mi líbí, že nemusím ráno brzy
vstávat, jako když chodíme do školy. Můžu si
naplánovat celý den podle sebe a rozvrhnout si úkoly,
jak se mi libí. Ještě taky můžu přespávat u babičky a
být s mým pejskem Ritou. Už se moc těším, až bude
hezky a budu se moct učit venku. Nejvíce na online
výuce mi vadí, že musím sama dělat úkoly, hodně
přepisovat a dlouho mi trvá, než pochopím novou
látku. Moc mi chybí spolužáci a paní učitelka.
Eliška H.

VELIKONOCE OČIMA 5.A

V této těžké době nemůžeme chodit do školy. Tak se
učíme přes počítač, telefon nebo tablet. Pro mě je to
těžké, protože nemůžu obejmout kamarády, povídat
venku s holkami, ale ani sportovat s nimi na hřišti.
Vyučování přes internet mě nebaví a vlastně mi vůbec
nevyhovuje. Schází mi kontakt celé třídy a živý výklad
učiva paní učitelky. Moc se těším na čas, kdy se
sejdeme a budeme se učit tak, jak to má být. Ve škole
se nejvíc naučím, doma si to zopakuji, udělám úkoly a
mohu jít ven. Áďa H.
Ráno mě rodiče vzbudí v 6:50, což je o hodinu déle,
než běžně vstávám do školy (je to lepší). Potom se
obléknu, nasnídám a proberu se při ranní hygieně.
Následně si zapnu počítač a připravím se na on-line
hodinu. Jako nevýhodu vnímám, že se nevidím
naživo s paní učitelkou a spolužáky, a protože jsem
lenochod, tak mi nechybí kroužky. Jako další
nevýhodu vnímám, že jsme doma čtyři a složitě
hledáme prostor pro on-line výuku, abychom se
navzájem nerušili. Taky musíme mít doma čtyři
počítače nebo notebooky, protože se nám on-line
výuka překrývá. Jako výhodu vnímám, že když mi
NOVINY KRAKOVAN A BOŽCE
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Velikonoce nemají pevně dané datum, ale jsou to
pohybové svátky – datum se mění v závislosti na datu
prvního úplňku po jarní rovnodennosti. Výpočet data
Velikonoc je postup, kterým lze datum Velikonoční
neděle, a tím i dalších svátku určit vypočtením fází
Měsíce pro další rok. Leo K.
Každým rokem na jaře jsou Velikonoční svátky.
Velikonoce jsou obdobím lidových tradic spojených s
vítáním jara. K tradicím patří řehtání řehtačkou.
Děvčata barví vajíčka a pečou Velikonočního
beránka. Chlapci pletou pomlázku a učí se koledy.
Chodí do rodin, kde mají děvčata, aby je vyšlehali
pomlázkou a dostali obarvená vajíčka. To probíhá
celé Velikonoční dopoledne. Áďa H.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
KRAKOVANY
Vyšupej mě maličko dám ti za to vajíčko,
skryté bude v něm všechno krásné jen…

Zdálo se, že s odcházejícím únorem zima definitivně
končí. Ohlásilo se čtyřicetidenní období před
Velikonocemi. A to Černou a Pražnou postní nedělí.
Proto jsme se rozhodly na konci února připravit pro
děti karnevalový rej. Školička celý týden zněla
radostnými hlásky. Děti spekulovaly, v jaké masce
přijdou a těšily se, že je paní učitelky nepoznají.
Během napínavých soutěží a módní přehlídky jsme
netušily, že tyto společné chvíle jsou, díky zhoršující
se zdravotní situaci v celé republice, zase na nějakou
dobu poslední.
Domluvily jsme se, že zůstaneme s dětmi i nadále v
kontaktu. Pro ty děti, které půjdou od září do základní
školy, jsme prostřednictvím e-mailů připravily
pracovní listy, básničky, písničky či kreativní výtvarné
náměty. Procvičování jemné motoriky, paměti a
soustředění bude pro budoucí školáčky důležité.
Pomalu a zlehka nám Kýchavá a Družebná postní
neděle poslaly na záhonky první poslíčky jara.
A to byl další úkol pro děti – vyfotit probouzející se
přírodu. Rodiče pomohli a tak se na obrázcích objevily
rozsvícené žluté talovíny, narcisky a petrklíče, na
pozadí rašící trávy trsy bílých sněženek.
Podařilo se vyfotit už i některé broučky. Všechny
obrázky si vystavíme v naší školce.
Brouček se usmívá i z obálky pracovních sešitů, které
jsme rozvážely dětem. „Červená beruška“
pomůže s úkoly a omalovánkami mladším dětem. Na
dálku jsme si také zamávaly s předškoláky, kterým
jsme doručily sešity s dopravní výchovou. Děti plnění
úkolů baví a my jsme rády, že s dětmi neztrácíme
kontakt.
Přiblížila se další postní neděle, zvaná Smrtná. Podle
pohanského zvyku vynášení Morany- Smrtky.
Krakovany zasypal sníh a tak se příchod jara na chvíli
odkládá, ale děti si nemusí ze špatného počasí nic
dělat. Mohou se dát do malování obrázků. A s nimi se
zúčastnit soutěže, kterou připravil SDH Krakovany na
téma „Hasiči očima dětí“. Na děti čekají drobné
odměny a výstava jejich prací na plotě před ZŠ a MŠ.
Květnou nedělí vrcholí postní období. Na záhoncích
se již můžeme kochat krásnými odstíny fialových,
žlutých a oranžových krokusů. Pojďme si i my s dětmi
právě Velikonocemi rozsvítit tuhle poněkud smutnou
dobu. Doufáme, že již brzy přivítáme zpátky všechny
děti v naší školce.
Krásné Velikonoce přeje kolektiv mateřské školy.

Květoslava Kadavá
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SYMBOLY VELIKONOC

Pomlázka
Další významný symbol Velikonoc. Na pomlázku si
budeme muset počkat do příštích Velikonoc, kdy
dívky budou moci uvázat chlapcům mašličky. Pokud
bude červená, značí to lásku, modrá naději a žlutá
odmítnutí.
Kočičky
I ty patří k Velikonocům. Na Květnou neděli se v
kostelích světí vrbové proutky s kočičkami. Hospodáři
je potom zapichují do rohu pole, aby si tím zajistili
bohatou úrodu.

Jolanka H. 2.třída
Velikonoce jsou symboly jara a nejdůležitější
křesťanské svátky. Dnes si Velikonoce spojujeme s
dětmi pobíhajícími s pomlázkou a s barvenými
vajíčky. V letošním roce se koledníků ještě
nedočkáme, budou asi on – line, ale v tom
následujícím se asi budeme mít na co těšit…… .

Vaneska T.

Nikola H. 1.třída
Vajíčka
Bez vajíček by to nebyly Velikonoce. K svátkům jara
neodmyslitelně patří. Nikde nenajdeme tolik vzorů a
zdobení malovaných vajíček jako v Čechách a na
Moravě. Každý rok se na velikonoční zdobení vajíček
ve škole a ve školní družině moc těšíme. S dětmi si
povídáme o průběhu velikonočních svátků a také o
tom, že Velikonoce jsou svátkem pohyblivým. Slaví se
vždy po prvním jarním úplňku. Společně s dětmi
vyséváme obilíčko – osení a veselými barvami
malujeme vajíčka. Většinou mají děti vyfouklá slepičí
vejce, někdy mají i vajíčka kachní nebo husí. Dokonce
jednou jsme malovali i vajíčko pštrosí.

Beránek
Velikonoční beránek symbolizuje nejen mláďátka,
která se rodí na jaře, ale v křesťanství symbolizuje
beránek památku Krista, který byl obětován na kříži.
Stejně tak jako nevinný a poslušný beránek. V našich
domácnostech patří beránek k velikonočním svátkům
jako moučník. Ale může být i jako dekorace. Po
upečení a vychladnutí uvážeme beránkovi na krk
mašličku a místo očí můžeme dát rozinky nebo
voňavý hřebíček. A takového velikonočního beránka
si můžeme upéct společně s dětmi. Na těsto budeme
potřebovat:
1 hrnek polohrubé mouky
1 polotučný tvaroh
1 máslo nebo Heru
1/2 - 3/4 prášku do pečiva
1 vanilkový cukr
4 vejce
200 g cukr krupice
5 lžic mléka
1 lžíce rumu
špetka soli
Formu vymažeme máslem nebo sádlem a vysypeme
hrubou moukou nebo kokosem.
V míse společně s dětmi ušleháme vejce spolu s
cukrem, vanilkovým cukrem, změklým máslem,
tvarohem a lžící rumu. Postupně přidáváme prosátou
mouku s práškem do pečiva a špetkou soli a podle
potřeby mléko. Vše vyšleháme do pěny a těsto
opatrně nalijeme do připravené formy. Pečeme
zhruba 50 minut na 180 C. Hotového beránka
vyklopíme na tác a děti ho mohou ozdobit mašličkou a
rozinkami.
Přeji krásné velikonoční svátky, plné sluníčka a
pohody.

Lehká Pavlína

Nikola Š. 4.třída
NOVINY KRAKOVAN A BOŽCE
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SDH

KRAKOVANY

Letošní rok je stále sužován epidemií koronaviru a s
tím spojených proti epidemiologických opatření.
Letos jsme prozatím ochuzeni o sportovní i kulturní
vyžití. Zrušeny byly všechny plesy, neuskutečnil se
ani tradiční den seniorů, dětský karneval a prozatím to
vypadá, že i venkovní zábavy typu Pálení čarodějnic
budeme muset bohužel i letos oželet.
Ráda bych Vás alespoň pozvala na již tradiční jarní
úklid „Ukliďme Česko“, který v Krakovanech a Božci
proběhne v sobotu 17.4.2021 od 9 hod. Sejdeme se
před ZŠ Krakovany č.p. 113. Přijďte se zapojit do
jarního úklidu svého okolí. Do akce se může zapojit
kdokoliv, nebojte se přiložit ruku k dílu a vzít s sebou i
děti. Akce se bude konat za každého počasí a probíhá
v malých skupinkách či jen po dvojicích na čerstvém
vzduchu.
Činností SDH není jen kulturní a sportovní činnost, ale
také zásahy a potřebná spolupráce s obcí, jinými
jednotkami a s ostatními složkami záchranného
systému. V únoru nám vypomohla JSDH Ovčáry s
desinfekcí prostor části školy a celé školky
profesionálním generátorem ozónu Noyes 20000 –
MD. Tímto bych JSDH Ovčáry veřejně ještě jednou
poděkovala. A protože doba nelehká pokračuje,
doplnili jsme vybavení naší jednotky o ozónový
generátor s ozónovou sílou 500-10 000mg/h.
Několikrát nás potrápil silný vítr, naštěstí jen zlomené
stromy do silnice. Zde bych apelovala na občany, aby
si dobře zabezpečili či ukotvili zejména trampolíny,
dětmi tolik zbožňované. Tyto při poryvech větru rády a
snadno opustí zahrady a nejenže se poškodí, ale
mohou způsobit škody nejen na majetku sousedů, ale
i na zdraví např. při dopravní nehodě.

Než se s Vámi rozloučím, ráda bych Vás seznámila s
pravidly soutěže v kreslení, malování a vyrábění s
hasičskou tématikou. Soutěž byla vyhlášena pro
školku i celý stupeň základní školy. Tuto soutěž
vypisujeme pravidelně a v době konání hasičských
závodů dochází k hlasování o nejlepší obrázek. Doba
koronovirová nám nepřeje a pravděpodobně se
závody letos konat nebudou. Proto jsme soutěž pojali
trochu netradičně. Kreslené i malované obrázky
budou opatřeny ochranou fólii a označeny číslem a
vyvěšeny na plot u školského areálu. Každá osoba
(děti, rodiče, prarodiče, kamarádi,…) může hodnotit
pouze jednou a vybrat 5 různých obrázků, které se jim
líbí. Těchto 5 čísel se napíše na papír a vhodí do
poštovní schránky umístěné před vchodem do školy.
Nelze dát jednomu obrázku 5 bodů. Hlasovat se může
do 11.4.2021 a poté dojde k vyhodnocení nejlepších.
Již nyní prozradím, že každý účastník obdrží sladkou
odměnu a na výherce budou čekat i věcné ceny.
Nezapomeňte si tak udělat procházku na čerstvém
vzduchu a podpořte snahu našich malých umělců.
Sešlo se nám i několik opravdu úžasných
prostorových výrobků - viz foto, tyto budou vystaveny
ve školce/škole. Ceny děti obdrží, jakmile se vrátí do
školních lavic či školky.

Na závěr bych Vám, jménem SDH Krakovany, chtěla
popřát krásné velikonoční svátky, pevné zdraví a
pozitivní náladu.

Martina Kopencová
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chlapy. Ty všichni, jako již odjakživa, rádi a
dobrovolně, tráví svůj volný čas na našem krásném
hřišti, po školce, škole a nebo po své práci. To vše
abychom mohli o každém víkendu poměřit své síly s
podobně nadšenými soupeři z jiných klubů, ale někdy
prostě jen tak, pro radost. Konečně naše hřiště opět
každý den žije a hlučí, tak jako žilo vždy.

Foto z archivu SK Krakovany

Vážení občané Krakovan, věrní příznivci SK
Tak tu máme jaro a s ním konečně začátek sportovní
sezóny.
Po dlouhé zimě jsme se konečně dočkali. Každý z nás
se těšil na to, že konečně můžeme zase trávit volné
chvíle v kruhu svých přátel, spoluhráčů a příznivců
krakovanského fotbalu. Že konečně můžeme,
zdokonalovat své sportovní dovednosti a svou
fyzickou, ale i psychickou zdatnost, získávané při
hojně navštěvovaných trénincích, všech věkových
kategoriích, od malých kluků a holek, přes školní
mládež a dospívajících dorostenců až po dospělé
NOVINY KRAKOVAN A BOŽCE

Teď jste si asi pomysleli, že mě přeskočilo, že
nevnímám realitu.
NE, já jen odmítám brát za normální stav, v jakém již
rok žijeme.
Odmítám stav, kdy spousta lidí již bere jako normální
to, že banda neumětelů se nám snaží vnutit život bez
těch volných chvílí, škol a kolikrát i bez té práce.
Snaží se nám poroučet s kým se můžeme a
nemůžeme stýkat, kam můžeme a nemůžeme chodit,
co si můžeme a nesmíme ani myslet. Je hrozné, že
jsou i tací, kterým tento stav vyhovuje.
Já však věřím, že tento stav většina lidí jako normu
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nepříjímá a nikdy nepřijme a že již brzy se do toho
normálního života vrátíme.
My členové našeho SK jsme již začali s každoroční
přípravou, jak individuální fyzickou, tak i s přípravou
fotbalového hřiště, která nás stojí nemalé úsilí a
finance, aby bylo v té nejlepší kondici připraveno na
to, až se tam všichni hráči, hráčky, trenéři, funkcionáři,
příznivci, prostě všichni kamarádi zase sejdeme.
Já věřím, že to bude již brzy (doufám, že to bylo již
včera )
Vážení Krakováci, Krakovačky a Krakovančata, přeji
vám krásné Velikonoce, přeji všem zdraví a hlavně
všichni HLAVY NAHORU A S ÚSMĚVEM
(pokud možno bez plynových masek, aby ten úsměv
byl vidět ).
Sportu zdar

Jan Špinka předseda SK

ZKO KRAKOVANY

Hezký den milí čtenáři, čas letí jako voda, ale kvůli
opatřením se nekonají závody, zkoušky, není možné
z v á t f i g u r a n t y, … t a k o č e m t a k p s á t ?
V tomto čísle se zaměřím na pomoc s výběr toho
správného krmiva, respektive granulí.
Aktuální trh nabízí velké množství druhů krmiv. Ať už
se jedná o klasické extrudované, za studena lisové či
pečené krmivo. Dále může narazit na pojmy jako grain
free, low grain, hypoalergenní, holistické, či
veterinární krmivo. Ne jeden výrobce má více řad
krmiv, od prémiových po superprémiová. Ale co to
znamená? To vše se dočtete v následujících řádcích.
Extrudované krmivo – jedná se o proces výroby starý
asi 90 let. Suroviny jsou zpracovány na jemně mletou
moučku a dále v podobě těsta se protlačí sítem v
extrudéru za vysoké teploty. Výsledkem jsou granule,
kdy je jedna jako druhá.
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Za studena lisované krmivo – principiálně je proces
stejný jako u extrudovaného krmiva, zásadním
rozdílem je však teplota. Krmivo prochází
několikastupňovým sušením při teplotě do 38°C. Je
však důležité si uvědomit, že vstupuje-li do krmiva
moučka, je její zpracování s velkou pravděpodobností
stejné jako u extrudovaného krmiva. Na rozdíl od
extrudovaného krmiva, kdy je jedna granule jako
druhá, tenhle typ krmiva má tvar peletek, kde se může
velikost lišit.
Pečené krmivo – jak už název napovídá, jedná se o
krmivo pečené v troubě. Proces je časově náročnější,
výhodou však je, že granule po namočení nebobtnají,
což ocení majitelé velkých plemen náchylných k torzi
žaludku. Nevýhodou je kratší trvanlivost.
Další pojmy, které na pytlích často uvidíte…
Low grain – nízkoobilné krmivo. Rozumné množství
kvalitní obiloviny rozhodně není něco, co by bylo ke
škodě. U kvalitnějších granulí bývá často použit oves,
proso, rýže či hnědá rýže.
Grain free – bez obilovin. Pojivá složka je nahrazena
například hrachem, bramborami, cizrnou, dýní či
čočkou.
Hypoalergenní krmivo – je vhodné pro psy s citlivým
zažívám, alergiky či pro psy s potravinovou
intolerancí. Ve složení nenaleznete žádné
potencionální alergeny jako je kukuřice, lepek,
chemická barviva a dochucovadla.
Holistické krmivo – jedná se o krmiva vyrobená z
čerstvého masa a podobně jako hypoalergenní
krmiva, jsou vhodná pro psy s citlivým trávením.
Veterinární krmivo – neboli veterinární dieta, je
uzpůsobena dle konkrétního problému, aby co
nejméně zatěžovala organismus. Například jaterní
(hepatic) dieta, ledvinová (renal), při problémech s
trávením (gastrointestinal), či diabetu (diabetes).
Na co si dát pozor?
Mějte na paměti, že pojmy jako prémium,
superprémium, ultraprémium apod. nemají žádné
ukotvení v zákoně, co se požadavku kvality týče k
jednotlivým označením!
Jak tedy vybrat správné krmivo?
Nedejte na pěkný obal, určení pro konkrétní plemeno
(pouze reklamní tah) či jiné poutače. Vždy čtěte
složení. Dle legislavy musí být složení seřazeno dle
procentuálního zastoupení. Vždy hledejte na prvních
místech pojmy jako čerstvé maso, sušené maso,
masová moučka s doplňkem, o jaký typ masa se
jedná. Další položkou ve složení by mělo být uvedeno
pojivo, ať už se jedná o kvalitní obiloviny nebo
bezobilné pojivo. Určitě ve složení narazíte také na
tuk, v ideálním případě uvedeno jaký a typ
konzervace. Naopak úplně se vyhněte krmivům, kde
ve složení hrají roli pojmy jako „maso a výrobky
živočišného původu“ (není specifikován druh masa,
zpravidla se jedná o odpad, a ne vždy bude tato
složka s ohledem na obecnost stejná), „obiloviny“
(velmi široký pojem, zcela nespecifikovaný), „oleje a
tuky“ (opět chybí specifikace), „vedlejší výrobky
rostlinného původu“.
Pamatujte si, že u kvalitního krmiva je denní dávka
menší než u granulí nízké, řekněme podprůměrné,
kvality. Koupit dražší krmivo tedy nemusí nutně
znamenat krmit dráž. Pokud byste měli zájem o
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pomoc s výběrem, můžete mě kontaktovat e-mailem.
E-mailem mě rovněž kontaktujte, máte-li nějaké
otázky, či obecné téma k sepsání pro příští číslo.
Za ZKO Krakovany, Dominika Vítková
dominika.vitkova@seznam.cz

ROK CHOVATELŮ

Chovatelství není jen o výstavách, ale je to celoroční
práce a starost o zvířata. Hlavně je to dřina, ale záliba,
která musí člověka bavit a dělat vše s láskou ke
zvířatům. Každý den je důležité krmení a jednou týdně
čištění kotců a kurníků. V lednu začíná holubářům
období páření holubů, které pak po napáření čekají na
odchovy. Chovatelům králiků nastává rození mláďat a
chovatelům drůbeže začíná celoroční práce
sestavení chovných kmenů a líhnutí drůbeže v
líhních, protože u určitých druhů je mateřský pud
potlačen. A proto bych se rád zaměřil na chovatele
drůbeže, kterých je v ČSCH Krakovany nejvíce na
okrese Kolín.
Po sestavení chovných kmenů, chovatel zahájí sběr
vybraných vajec. Je důležité špinavá
vajíčka
neotírat, jelikož může nastat jejich otevření pórů ve
skořápce. Do pórů se můžou dostat bakterie nebo
zárodky plísní. Vejce s narušenou skořápkou se velmi
rychle kazí, musíme je proto co nejdříve spotřebovat,
pro líhnutí se nehodí.

Sesbíraná vejce ukládáme do čistých proložek tupým
koncem nahoru. Skladujeme při teplotě do 10°C.
Zhruba v měsíci březnu zahajujeme líhnutí drůbeže a
připravená vejce by neměla být starší 10 dnů, která
vložíme do líhně při teplotě 37,6 až 37,8°C po dobu
20 až 21 dní a otáčíme nejméně 2x denně. Po
vylíhnutí kuřátek v líhni je pak přemístíme do
odchovného zařízení s tepelným termostatem nebo
žárovkou. V průběhu odchovu sledujeme růst,
zdravotní a výživný stav hejna, než dospějí do
podzimní výstavní kondice. Drůbež chováme pro
radost, krásu a užitek. Chovu zdar!!!
Stanislav Darius
Předseda ČSCH Krakovany
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TERMÍN: 12.12.2020
ČAS: 8,30 hod – 10,30 hod
OBEC: Krakovany + Božec

TERMÍN: 10.4.2021

ČAS: 8,30-10,30 hod

OBEC: Krakovany a Božec

Vážení spoluobčané, ve výše uvedený termín proběhne sběr nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu, který
zajišťuje firma SOP a.s.
Nebezpečný odpad: pneumatiky (osobní a bez disků), barvy, laky, autobaterie, monočlánky, léky, oleje, kyseliny, louhy
v původních obalech, obaly od barev, mastné hadry, televize, počítače, monitory, zářivky, ledničky.
Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek, lyže, kola, umyvadla, WC mísy, zrcadla.
NEVOZTE DO SBĚRU !!!Stavební suť, biologický odpad, sudy s asfaltem, eternit a stavební izolační
polystyren (expandovaný a extrudovaný polystyren).
Prosíme, aby byla zajištěna výpomoc a dohled při nakládce velkoobjemového a nebezpečného
odpadu obecním úřadem z důvodu správného uložení odpadu do kontejneru (aby nedocházelo
např. k vylití zbytků barev, rozbití obrazovek, atd.) a podepsání potřebných dokumentů, které
Vám předá naše osádka. Časy jsou pouze orientační a je třeba vyčkat příjezdu svozové
techniky. V případě nepřítomnosti pověřené osoby nad dohledem nakládky nebude odpad
odvezen!!!

Mercedes souprava
37,00 Kč/1 km + 190,00 Kč/
15 minut za manipulaci
Press – 577,00 Kč/15 minut,
tj. doprava a manipulace za
každých započatých 15 min.
(objemný odpad)
Všechny ceny jsou uvedeny
bez aktuální sazby DPH.
S pozdravem SOP a.s.

Jsme tu pro Vás i během nouzového stavu
Terénní programy v regionu MAS Zálabí
Kde: v obcích regionu MAS Zálabí

Kdy: k zastižení jsme každý pracovní den od 9:00 - 17:00

Kontakty: e-mail: tsp@prostor-plus.cz, tel.: Mgr. Ondřej Nešetřil 720 992 124
Mgr. Jitka Plachá
733 738 347
S čím Vám můžeme pomoci:
● Je toho na Vás moc? Nacházíte se v tíživé životní situaci? Rádi Vás vyslechneme, poradíme, pomůžeme.
Zavolejte. (Pokud řešíte např.: nedostačující příjmy, dluhy, ztrátu zaměstnání, špatný stav bydlení, potíže
se zaměstnavatelem, závislost, konflikty se sousedy, zákonem...)
● Nemáte dostatek financí na základní potraviny? Nabízíme Vám naši potravinovou pomoc.

Služba je poskytována bezplatně.
12

NOVINY KRAKOVAN A BOŽCE

OBČASNÍK

WWW.OBEC-KRAKOVANY.CZ

NOVINY KRAKOVAN A BOŽCE

OBČASNÍK

WWW.OBEC-KRAKOVANY.CZ

13

Noviny Krakovan a Božce Vydavatel: OÚ Krakovany, IČO 235504. Uzávěrka čísla: 28. 3. 2021. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty
procházejí jazykovou korekturou, není-li u příspěvku uvedeno jinak. Sazba MFactory Studio, tisk TRIOCOPY Kolín. Příjem příspěvků: OÚ Krakovany, Krakovany 28127 ,
e-mail: krakovany@volny.cz, telefon: 321 781 368. Za obsahovou stránku příspěvků ručí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce. Výtisk časopisu je zdarma.

14

NOVINY KRAKOVAN A BOŽCE

OBČASNÍK

WWW.OBEC-KRAKOVANY.CZ

