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z výše uvedených dotací se podaří
aspoň z části naplnit investiční záměry
obce.

Od dotací a daňových příjmů přejdu
v závěru svého článku k zamyšlení nad
zájmem občanů o dění veřejné. 19.
února se konala v pohostinství
U
Rohlíčků veřejná schůze zastupitelstva
obce. Této schůze se zúčastnilo 18
občanů. Stejný počet občanů se
zúčastnil i předchozí veřejné schůze
konané 13. prosince 2007. Přitom
v Krakovanech a Božci žije cca 640
občanů s volebním právem. Bohužel
situace je už delší dobu taková, že

Zprávy obecního zastupitelstva
1.0Z schválilo rozpočet na rok 2009.
Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný.
Jeho příjmová a výdajová část činí
7258 100 Kč.
2. Na výstavbu vodovodu a kanalizace
v Božci
má
obec
zpracovanou
projektovou
dokumentaci
od
společnosti VODOS Kolín. Dále má
obec platné územní rozhodnutí a
stavební povolení. V případě získání
dotace bude stavba zahájena ještě
v letošním roce.

občané se o verejne veci nezajímají,
pokud se jich přímo netýkají. V tomto
směru je však zřejmé, že nezájem
občanů o dění veřejné, nejen v naší
obci, je způsoben celkovým klimatem
ve společnosti. To už je však na
zamyšlení pro někoho povolanějšího.
Zastupitelstvo
obce
celý
problém
opakovaně projednalo a rozhodlo, že
nadále bude svolávat veřejné schůze
pouze
v mimořádně
naléhavých
případech (jako byla například ztráta
vody
v domovních
studních).
Standardní informace Vám bude obec
sdělovat nadále prostřednictvím Novin
Krakovan a Božce.
Vážení spoluobčané, závěrem Vám
chci popřát hodně zdraví, "sluníčka na
duši" a příjemné prožití velikonočních
svátků.
Josef Polák
starosta obce

3. Na základě posudku znalce pana
Plichty
byl
skácen
kaštan
u
autobusové zastávky. Kaštan bude
~
nahrazen
novým
mladým stromem.
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4. V letošním roce bude
v naší
obci
zahájen
svoz
bioodpadu.
S postupem
tohoto sběru starosta
podrobně seznámil občany na veřejné
schůzi.
Sběr
bioodpadu
vyřeší
občanům
zejména
likvidaci
travní
hmoty.
.~

D.Tlučhořová
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prodlužujících
nepřichází.

se

dnů

žádná

My si to kouzlo jarních proměn a
nádheru jarní přírody musíme umět
užít. Tak tedy: zima je za námi, čekají
nás dny plné slunce, tepla a jarní

CLEAN UP THE WORLD UKLIĎME SVĚT (V
KRAKOVANECH)
Jarní úklid nejen doma, ale i za plotem
chystá zájmový kroužek "Mladí přátelé
přírody" při ZŠ Krakovany společně se
ZO Českého zahrádkářského svazu a
Obecním úřadem na sobotu před
Velikonocemi. Akce byla přesunuta
z dřívějšího termínu pro špatné počasí,
abychom u té práce nenastydli, ale

pohodyradujme
se proto
i z
maličkostí,
které
nám
mohou
každodenní shon zpříjemnit.

Moravcová M.
abychom si kromě jiných odměn od
sponzorů (nejpilnější uklízeči dostanou
dárky!) a hlavního
organizátora
Českého
svazu ochránců
přírody,
odnesli
příjemný
pocit z vytvoření
krásného životního prostředí a děti
dobrý příklad
rodičů a prarodičů
v postoji
k věcem
veřejným.
Nashledanou 11.4.2009 ve 13.00 před
úřadem.

L.vrabcová

Jaro
(zastarale Vesna) je jedno ze čtyř
ročních období. V mírném pásu se
vyznačuje
začátkem
vegetativní
aktivity rostlin a zvýšením aktivity
živočichů. Prodlužují se dny, otepluje
se. Do jara patří měsíce březen,
duben, květen.
Astronomické
Jaro
začíná
jarní
rovnodenností (na severní polokouli
zpravidla 20. března, na jižní 23. září)
a končí letním slunovratem (na severní
polokouli zpravidla 21. června, na jižní
21. prosince) ..
Jarní rovnodennost
nastává,
když
střed slunečního kotouče stane přesně
nad rovníkem a Slunce vstoupí do
znamení Berana. Od této chvíle se
Slunce vrací na severní polokouli a
den se prodlužuje až do letního

Noviny Krakovan
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slunovratu, kdy bude den dvakrát delší
než noc.
V letech na počátku minulého století
začínalo astronomické jaro výhradně
21. března. V roce 1920 se poprvé
objevilo datum 20. března a dnes už
výrazně převažuje. V roce 2048 se
přenese první jarní den dokonce už na
19. března a ke konci století se 19. a
20. březen budou vyskytovat stejně
často.
Za
změnu
data
mohou
přestupné
roky.

7
Osm žáků ze 2. až 5. ročníku školu
reprezentovalo v Čáslavi na Kinder
olympiádě. Žákyně 5. ročníku se
zapojily do soutěže Logická olympiáda
2008
pořádané
Mensou
České
republiky. Nyní
se připravují na
matematickou soutěž 5. ročníků, která
je
každoročně
organizována
II.
Základní školou v Kolíně.
Na
konci
února
byl zahájen
plavecký výcvik v areálu Vodní svět v
Kolíně, který absolvuje většina žáků ze
školy a také 10 dětí z mateřské školy (
převážně předškolních ).
Na škole pracují tyto zájmové
kroužky - počítačové, angličtiny, hry
na flétnu a keramický. Od měsíce
března na škole zahájil svou činnost
kroužek mladých ekologů pod vedením
paní Vrabcové.

Noviny Krakovan a Božce

důležitá. Po nástupu do 1. třídy děti
prostředí velké školy i paní učitelky již
dobře znají a do školy se všichni těší, .
Nejvíce se dětem líbil karneval
v základní škole i mateřské škole, kdy
se děti vzájemně navštívily a podívaly
se, jak ostatním sluší jejich masky. Již
druhým rokem pomohly paní učitelky
ze školy i školky místním maminkám
s organizací
dětského
karnevalu
v pohostinství U Rohlíčků, který se
opět vydařil. Pro děti byly připraveny
soutěže,
hry a diskotéka.
Velmi
hezkým
příspěvkem
bylo taneční
vystoupení dětí, převážně z naší školy,
které navštěvují
školu tance ve
Chvaleticích.
Odměnou
za dětské
snažení a krásné masky byly diplomy
a dárečky pro všechny děti.
Do konce školního roku nás čeká
ještě několik divadelních
vystoupení.
Termín školy v přírodě je naplánován
na poslední týden školního roku ( 22.
6. - 26. 6. 2009
). Tentokrát
navštívíme oblast Broumovska.
Školní jídelna

Děti
z mateřské
školy
také
navštěvují některé z nich. Dochází na
kroužek hry na flétnu, angličtiny a nově
také do keramické dílny. Spolupráce
se základní školou je pro děti velmi

Jídelna poskytuje stravování dětem
z MŠ, žákům
ze ZŠ a všem
zaměstnancům.
Obědy
se
také
rozvážejí
občanům
místním
I
z okolních vesnic. Cena za jeden oběd
je 45,- Kč a 3,- Kč na dopravu. Ve
školní jídelně se průměrně vaří 35
obědů pro cizí strávníky,
pro 10
zaměstnanců a 60 dětí ze základní a
mateřské školy.
Jitka Holíková, Alena Gerhátová

SK Krakovany
1) Zimní příprava
Zimní příprava byla zahájena těsně
po vánocích. Na začátku byl představen

nový trenér
J.Špinkovi.
kombinaci
bylo sehráno

- Jiří Hejl,který se připojil k
Příprava probíhala 2x týdně v
hala-hřiště.
Během
přípravy
několik přípravných zápasů.

Noviny Krakovan
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ZIMNÍ PI~ÍPRA VNÁ UTKÁNÍ
KRAKOVANY(um

ZDECHOVICE
tráva Pardubice)
Střelci: Ne ruda 2

DYMOKURY

2:2

••

- KRAKOVANY(um.tráva

Pardubice)
3: 1
Střelec: Neruda

KONÁROVICE
Střelci:

Neruda

- KRAKOVANY
2:4(0:2)
2, Žižka, Malina

KRAKOV ANY - NUČICE
2: 1 (2:0)

Střelci

Neruda,

Žižka

V prvním
mistrovském
zápase
Jsme
přivítaly
Radovesnice
I!. V bojovném
utkání byli v prvním
poločase
lepší naši

Chovatelé ZO ČSCH
Krakovany hodnotili rok 2008.

Hlavní činností nasi organizace
byla výstava o posvícení
27 -28.září
2008.
Výstavy
se
zúčastnilo
45
chovatelů
Králíků bylo vystaveno
116
kusů, ve 32 plemenech
a barevných
rázech. Bylo uděleno pět čestných cen.
Drůbeže bylo vystaveno
58 voliér po
třech kusech a deset klecí japonských
křepelek.
Posuzovatelé
udělili
11
čestných cen. Holubů bylo vystaveno
350 kusů, na ně bylo uděleno
27
čestných cen.Výstava
byla zpestřena
expozicí exotů. Výstavu navštívilo 315
diváků.Všem
členům naši organizace
patří velké
poděkování
za zdárně
provedenou
akci,
která
se
stává
svátkem naší organizace.
Další výstavy, kterých jsme se
zúčastnili.

hráči. kterým
se nepodařilo
překonat
výborně
chytaj icího
Tůrnu.Ve
druhém
poločase
hosté
přidali
a
našim
je pod delší tlak

hracum

dostat
míče.
Oba brankáři
nakonec
udržel i čisté konto a oba týmy si
rozdčlif
po bodu. který je pro náš tým
spíše Itr,'ltoll
V dalším zápase náš čeká dalši derby a to v
sousedním
Týnci nad Labem v sobotu oel
16 ~ (J.

,I

se nedařilo

casiéji

ztráceli

T.Bubeník

5.července
v Žiželicích-vystavovalo
osm našich členů 100 ks zvířat
8.listopadu
v Kolině-vystavovali
Darius
Stanislav,
Havrda
Josef,
Vlastník
Jaroslav, Pelant Jan ze Selmic Tuček
Pavel,Šanda
JanČestné
cen;
byly
uděleny na speciální výstavě viandotek
panu Pelantovi,
Pavlu Tučkovi
Janu
Šandovi
Na prachenské
kániky.'modré
černopruhé dostal čestnou cenu Darius
Stanislav
21.listopadu
v Praze - největší úspěch
slavil Pavel Tuček, který dostal čestné
ceny a pohár za zakrslé viandotky a
šampióna
na
kohouta
zakrslé
viandotky.
V Holicích
na
speciální
výstavě
německých
výstavních
holubů
pan
Kalina Pavel vystavil 5 ks německých
žlutých
a
5
ks
německých
červených ,na
které
získal
čestnou
cenu

1(1

Vaječný salát
Suroviny:
7 vajec natvrdo uvařenych
210 9
majonezy
300 9 kyselých okurek, 80 9
cibule 2 lžíce obyčejné
nebo ostré
hořčice 1 lžička worcestrové
omáčky,
špctku mletého černého pepře sul
cuk.
Postup:
Vejce a oku: ky pokrájíme
na kostky
přidame nadrobno nasekar-ou
Cibuli
majonezu. dochutirne
hořčici a
worcestrovou
omackou
Osohrne
pncuki ujerne a opepříme
podle chuti
Zlehka 'se promicharne
a necharne v
chladu hod nu uležet Salát se hod k
při pravě chlebrcku
mohou
e jirn plnit
okurky rajčata I papriky

Krém:

Mraky
Hery150g
hl mou y 1i41
vody o vajec
Darne vant vodu s Herou po rozpuštěn
pndarne
mouku
a aSI 10 minut
za
stálého mícháni vaříme Po vychladnutí
přidame
celá
vejce/šlenačern
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K 1 1 2009 nás bylo 764 občaru
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