Starosta obce Josef Polák

Foto: Josef Formánek

Vážení spoluobčané,
jaro je tady a s ním i největší křesťanské svátky,
Velikonoce. Nedílnou součástí svátků jara v naší
obci je už od poloviny devadesátých let minulého
století vydání velikonočního čísla Novin Krakovan
a Božce.
Minulé volební období skončilo v říjnu loňského
roku a z tohoto důvodu vás chci v tomto
velikonočním vydání seznámit s investičními
záměry obce na příští čtyřletou dekádu. Ještě než
přejdu k těmto investičním záměrům schváleným
novým zastupitelstvem obce, chci vás seznámit
s pracemi realizovanými v obci od listopadu
loňského roku do března letošního roku. Část
těchto prací byla prováděna v rámci školního
areálu. Ve školní kuchyni byla provedena výměna
elektrického varného kotle a elektrického sporáku.
Naprosto nezbytná výměna tohoto vybavení školní
kuchyně si vyžádala náklady ve výši cca 200 000
Kč. Dále byla dokončena oprava střechy školní
kuchyně a jídelny, včetně opravy komína.
V nejbližších dnech bude zahájena výměna oken v
již zmiňované školní jídelně a v přístavku, ve
kterém je umístěno technické a sociální zázemí
školy. Celkem se jedná o výměnu deseti oken.
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V létě bude dokončeno zateplení této části školy
zhotovením zateplovací fasády. Těmito pracemi
bude ukončena rozsáhlá rekonstrukce
a modernizace školního areálu, která začala v roce
2003. Vedle prací na školních budovách byla
v Božci v lednu a únoru letošního roku realizována
druhá etapa výstavby splaškové kanalizace, včetně
přečerpávací stanice. Výstavba splaškové
kanalizace spočívala ve výstavbě gravitační
kanalizační stoky ve směru od domu p. Kvasničky,
až po čerpací stanici u domu p. Sodomy. Dále byl
v rámci druhé etapy zhotoven výtlak od výše
uvedené čerpací stanice až po krajskou silnici
z Krakovan do Lipce. Domovní kanalizační
přípojky budou stejně jako oprava povrchů
místních komunikací zhotoveny v rámci třetí etapy
výstavby. Všem občanům Božce touto cestou
děkuji za trpělivost a toleranci s jakou snášejí
obtíže, které jim výstavba kanalizace přináší. Vedle
výstavby kanalizace v Božci a prací ve školním
areálu probíhaly v zimních měsících také
intenzivní práce v obecních lesích. Práce
spočívající v přípravě pozemků na výsadbu nového
lesa a v prořezávce porostů provádí obecní četa pod
vedením Luboše Kubíčka. Jsem přesvědčen, že
naše lesy a životní prostředí jako celek si takovouto
péči rozhodně zaslouží.
Od provedených prací se dostávám k investičním
záměrům na právě začínající volební období.
Realizace těchto záměrů je podmíněna získáním
krajských, státních nebo evropských dotací.
Rozhodně nelze tyto záměry realizovat pouze
z rozpočtu obce. Zastupitelstvo obce schválilo
podání žádostí o dotace na následující investiční
záměry:
1) Výstavba třetí etapy kanalizace v Božci.
2) Výstavba místních komunikací v lokalitě
„U srubu“ a v „Čižovské ulici“ (ulice od domu
p. Pecky k domu p. D. Jareše a k domu
p. V. Šlechty ml.)
3) Rekonstrukce místní komunikace od domu
p. V. Novotného ke škole a od fary k domu
p. J. Janíčka.
4) Rekonstrukce víceúčelového sportovního
kurtu na starém fotbalovém hřišti včetně
položení nového povrchu na bázi tartanu
a zhotovení přilehlého zázemí.
5) Vyčištění požárního haltýře pod domem
p. Trojana včetně zpevnění hrází protipovodňové opatření.
Nezbývá než věřit, že se obci podaří získat dotace
alespoň na některé shora uvedené investiční
záměry. Rozhodně vám mohu slíbit, že pro splnění
tohoto cíle učiníme maximum možného. Vedle
shora uvedených investičních záměrů, jejichž
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realizace je odvislá od získání příslušných dotací,
hodlá obec provést rozšíření sítě veřejného
osvětlení z vlastních prostředků. V ulici „K lesu“
bude prodloužena síť veřejného osvětlení od domu
p. Z. Volejníka k bývalému domu p. Čermáka.
Podél krajské silnice z Krakovan do Hlavečníka
bude rozšířena síť veřejného osvětlení od domu
p. J. Koláčného až k novostavbě ing. M. Věříše.
Z výše uvedeného vyplývá, že nás čeká hodně
práce. Pokud se nám podaří většinu z výše
uvedených prací provést, bude to v Krakovanech
i Božci opravdu vidět. Držme si palce.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám
závěrem popřál příjemné prožití velikonočních
svátků a hlavně hodně zdraví.

starosta obce Josef Polák

S termínem jarní únava se setkal snad každý z nás.
Je to pocit fyzického a psychického vyčerpání,
které se objeví na konci zimy a začátkem jara.
K vzniku jarní únavy přispívá malé množství
slunečního záření během zimních měsíců, pobyt v
přetopených místnostech, málo aktivního
odpočinku, málo vitamínů apod.
Proto je potřeba v této době více se věnovat
své životosprávě. Určitě pomůže zvýšit
příjem vitamínů, nejlépe z čerstvého ovoce
a zeleniny, aktivní pobyt venku na sluníčku,
dostatek spánku a nepřejídáním se potravin
z rychlého občerstvení. Někomu dělá dobře tzv.
pravidelná detoxikace organismu.Je to taková
očišťovací kůra.Nejznámější je například ovocný
nebo zeleninový den, kdy jeden den v týdnu jíte
pouze ovoce nebo zeleninu v přírodní formě spolu
s dostatkem tekutin.Tím ulevíte svému zažívání
tělo si odpočine. Pro někoho je dobrá sauna,
někomu stačí jen postupné otužování. Pokud
k těmto radám přidáte ještě aktivní pobyt
v přírodě, což je u nás na vesnici třeba
práce na zahrádce, cyklistika, pravidelné
procházky, posezení a popovídání s přáteli, jarní
únava vás vůbec nepotká.
Příjemné velikonoční svátky vám přeje

Dagmar Tlučhořová

Vítání občánků

Foto: archiv KZ1

V neděli 18.1.2015 proběhlo na obecním úřadě
jedno z dalších vítání občánků. Měla bych to
zaklepat, ale zatím se v naši obci rodí dětí jako
smetí. Tento příspěvek píši v pátek 20.3. a právě
před chviličkou jsme sledovali částečné zatmění
slunce a poprvé letos i čápa, který se k nám snad
vrací na komín. To je příslib toho, že by to s miminy
mohlo i letos vypadat dobře. A bude, protože už tu
máme zvěsti o maminkách čekatelkách, tak se
budeme těšit. Při posledním vítání občánků, které
bylo v květnu loňského roku jsme vítali 12
miminek, což byla bomba a museli jsme vítat na
dvě party, abychom se všici vešli. Nyní nás bylo k
vítání také úctyhodně a to 8 dětí. Naše zasedačka už
pomalu nebude stačit, protože vítání se každoročně
účastní více příbuzných, což je dobře a v pořádku.
Jsem na úřadě už 16 –tým rokem, a nebylo tomu
vždy tak. Pamatuji léta, kdy nás z úřadu bylo
pomalu víc, než příbuzných.
A prckové , které jsme tentokrát vítali?
Veronička Tlapáková Krakovany 6
( slečna od Tučků proti hospodě)
Tomášek Drábek Krakovany 56
( prcek od Ivety a Tomáše, babička pošťačka
Maruška)
Terezka Jarešová Krakovany 301
( slečna z nových domků pod Trojanovými)
Emička Vodičková Božec 2
( princezna Pepi Vodičky )
Sofinka Šlechtová Krakovany 99
( budoucí fotbalistka od Kubíčků a Šlechtů)
Sabinka Kumštátová Krakovany30
( slečna z dolejška od Hladíků)
Pepíček Urlich Krakovany 97
( prcek z hořejška od Pepi Urlicha)
Matýsek Charvát Božec 50
( prcek od kluků. Petříčkovejch )

Vítání se povedlo, miminka byla hodná,
neplakala. Fotografie z vítání jsou ke shlédnutí
na webových stránkách www.kz1cz
Dětem můžeme přát jen pevné zdraví, lásku
rodičů a štěstí ho kopec, které do života budou
potřebovat. A rodičům ?
Četla jsem dvě moudra a chytla mě, tak si je
taky přečtěte, a pevné nervy, děti máme do
konce života :)
„ Můžete být sebelepším rodičem, věnovat se
dětem do roztrhání těla, a stejně nebudete mít
jistotu, že ve své roli neselžete. Výchova dětí je
nevyzpytatelná. Své o tom víme snad každý“
A něco pro povzbuzení:
„PRÁVA CHUDÁKŮ RODIČŮ“
Nenechte se týrat vlastními dětmi !
Na tohle máte nárok:
1. Rodič má právo být sám na toaletě.
2. Rodič má právo na mléčnou pěnu
a šlehačku ze své kávy.
3. Poté, co uloží děti do postele, má rodič
právo na večerní klid.
4. Rodič má právo na místo ve své posteli,
aniž by byl neustále okopáván.
5. Má rovněž právo na polštář a peřinu.
6. Rodič má právo omezit počet repríz
i u toho nejoblíbenějšího dětského
pořadu, filmu nebo pohádky.
7. Rodič má právo vybrat si hudbu , když
řídí auto.
8. Rodič má právo na své oblečení
v šatníku.
9. Rodič má právo na vlastní kosmetické
přípravky.
10. Rodič má právo na alespoň jedno teplé
jídlo denně zkonzumovat v klidu, bez
okupanta na kolenou.
11. Rodič má právo chodit potmě ve svém
bytě bez rizika poranění chodidel.

Tak to berte s humorem, protože jinak to nejde.
Pevné zdravíčko, nervíky a dostatek sil
a porozumění pro obě zúčastněné strany.
Martina Douděrová
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Velikonoce

Foto: web

Pomlázka, vejce a beránek jsou jen částí z celé řady
tradic svátků jara.
Větvičky raší, kočičky rozkvétají, pupence se
nalévají a ptáci pořádají námluvy a budují svá
hnízdečka. I proto patří vajíčko k Velikonocům
jako odvěký symbol života. S jarem se probouzí
celá příroda, ale pro křesťany je to připomínka
vzkříšení Ježíše Krista.
Velikonoce se pro mnohé z nás smrskly na jeden
den a to pondělí. Víme, nebo spíš tušíme, že tento
den je završením celého cyklu. Vše začíná přibližně
měsíc a půl před Velikonočním pondělím. Vánoční
a masopustní hodování by mělo vystřídat
čtyřicetidenní půst, nemá a neměl jen význam
liturgický ( přípravy na zmrtvýchvstání Ježíše
Krista), ale především zdravotní. Očisťoval tělo od
všech škodlivin a připravoval ha na hojnosti jara.
Půst ale vůbec neznamená hladovět, naši předci v té
době prostě jen škrtli z jídelníčku maso, a někdy
i mléko a vejce. Alespoň bylo víc pro koledníky.
Sádlo se nahradilo rostlinnými oleji, pečivo se
peklo nasucho , na stoly byly podávány moučné
pokrmy, ovoce , sladké kaše a zelí v různých
variacích. Takže – tak špatné to zase nebylo, co
myslíte?
První neděle po Popeleční středě se jmenuje podle
pokrmu z upraženého napučeného hrachu Pučální.
Pučálka se jedla sladká s medem nebo rozinkami,
nebo naopak kořeněná.
Další neděle je Pražná neděle se staroslovenským
pokrmem na talíři a byl to pražený ječmen. Třetí
neděle byla Kýchavičná neděle, a je dobře, že
z našich myslí vymizela. Naši předkové totiž věřili,
že člověk bude na světě právě tak dlouho, kolikrát
v tento den kýchne. Ihned na to zasejc zapomeňte.
Čtvrtá neděle je Družebná, která přinášela postní
oddych. Mládenci chodili na námluvy za děvčaty
a stejně staré dívky se scházely u koláčů na kus řeči,
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prostě holky zdrbly, co se dalo. Je to pořád stejné.
O páté postní Smrtné nebo Černé neděli se vynášela
Morena z vesnic, lidé vynášeli smrt.
Šestá neděle zahajuje nejdůležitější období
z celého cyklu. Je to oslava vjezdu Krista do
Jeruzalému , kde byl vítán olivovými ratolestmi
a nazývá se Květná. U nás je místo větviček palem
symbol ta naše kočička.
Pak už je známá Škaredá středa, Zelený Čtvrtek
a Velký pátek, v ten den byl Kristus ukřižován na
vrchu Golgotě a v té době nad lidmi měly největší
moc čarodějnice a jiné zlé síly. Měla by se otvírat
země a odvážlivcům vydávat své poklady. Bílá
sobota – konají se noční bohoslužby - vigilie, kdy
se pálil oheň a jeho popel byl sypán na louky.

Pak neděle a Boží hod velikonoční. Kristus byl
vzkříšen. Chodilo se k svatému přijímání, světily se
tradiční pokrmy – beránek, mazanec, vajíčka
a víno. Celý den se nepracovalo, bacha, nemylo se
ani nádobí. Každá šikovná hospodyně a její dcery
už mají připravené barevná vajíčka. Velikonoční
pondělí pak bylo věnováno veselé a dodnes
oblíbené pomlázce z mladého vrbového proutí ,
která má na mladá děvčata přenést svou sílu.

Tyhle věci se asi neomrzí a měly by se do nás
vtloukat rok co rok, protože ruku na srdce, kolik
z nás si to během toho hektického a šíleného běhu
času, práce a povinností stačí uvědomit. Já také ne ,
nebojte. Takže krásné Velikonoce a při tom
velikonočním šrumu třeba dětem, vnoučatům, nebo
jen známým u kávičky to můžete přečíst a navodit

Martina Douděrová

V neposlední řadě je nutno i naplánovat údržbu
a zkvalitňování prostředí našeho areálu. V brzké
době tak na hříšti budou instalovány nové střídačky
pro oba týmy, aby nahradily již nepříliš vzhledné
plechové střídačky. Zde patří velké poděkování
panu D. Jarešovi, který pro nás tyto střídačky
vyrábí. V loňském roce se nám podařilo opravit
fasádu kabin a v letošním roce, pokud se vše podaří,
bychom chtěli provést úpravy interiérů. Toto je
předběžně plánováno na letní období.
Za SK Krakovany
Od posledního vydání krakovanských novin
uplynuly již tři zimní měsíce, během kterých
fotbalové trávníky odpočívají a šetří se na konec
března, kdy na ně vstoupí opět dvě jedenáctky
fotbalistů, aby spolu svedly fotbalové souboje
o ten „kulatý nesmysl“. Nejinak tomu je
i v Krakovanech.
Avšak toto období není odpočinkem. Pro hráče to
obvykle znamená dávky kondiční přípravy
zpestřené přípravnými zápasy na umělé trávě
a tréninky v místní hale. Jediným týmem, který hrál
přípravná utkání byl A-tým, který v pěti zápasech
dokázal zvítězit a přemožitele našel pouze
v celku Býchor, hrajícím krajsou I.B třídu.
Toto zimní období je náročné i pro vedení oddílu,
protože je opět nutno řešit řadu záležitostí
spojených s chodem oddílu. Jde především
o jednání s ostatními oddíly ohledně přestupů či
hostování hráčů, ať už těch, kteří mají být posilou
pro náš tým, nebo naopak těch, kteří od nás
odcházejí do jiných celků.
Dalším bodem jsou kulturní akce plánované na
průběh nadcházejících měsíců. Jejich seznam se
ještě upravuje, nicméně již domluvené akce jsou
tyto:
5.6. – Benefit, 12.6. – Kyvadlo, 27.6. – zahájení
prázdnin, 10.7. – Kyvadlo.

Luboš Kubíček

Dne 21.2.2015 se konala výroční členská schůze
krakovanských zahrádkářů, tentokrát v příjemném
prostředí sportovního klubu. Zhodnotili jsme naši
činnost za minulý rok a seznámili členskou
základnu o přípravě akcí v roce letošním.
Nejnáročnější akcí v loňském roce byla bezesporu
hra pro děti ,, Po stopách krakovanských pověstí“ ,
jejíž iniciátorkou byla Lída Vrabcová. Hra se
dětem líbila, proto podobná akce je připravována
i pro letošní rok. Dále jsme uspořádali zájezd na
Čáslavsko a Chrudimsko, který až na problémy
s autobusem , měl také pěkný ohlas.

Po stopách Krakovanských pověstí

Střídačka

Foto: web

Foto: archiv KZ1

V letošním roce bude nejnáročnější akcí jubilejní
výstava HOBBY A ZAHRADA, která se bude
konat na krakovanské posvícení. A bude to již
jubilejní, desátá výstava v novodobé historii naší
organizace. Zároveň v tomto termínu bude další hra
pro děti a samozřejmě na konec srpna chystáme
zájezd. Výstava se bude konat tradičně v prostorách
tělocvičny a byli bychom rádi, kdyby se rozšířil
počet vystavovatelů z řad našich spoluobčanů o ty,
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kteří dokážou vypěstovat na svých zahrádkách
a v sadech něco, s čím by se chtěli pochlubit. Zima
skončila, byla celkově mírná. To může být
v některých ohledech příjemné, např. tolik jsme
neprotopili. Na druhou stranu se můžeme opět
,,těšit“ na invazi slimáků a různého hmyzu na
zahrádkách, který zde spolehlivě přezimoval. No,
uvidíme.
Připravovaná hra pro děti nebude tak náročná na
vzdálenost jako ta loňská, ale v osobě Lídy
Vrabcové máme záruku, že bude zajímavá a bude
se dětem opět líbit. Zase bude připraveno mnoho
hodnotných cen pro úspěšné účastníky.
Srpnový zájezd je směrován do Východních Čech.
Z programu zájezdu bych vyzdvihl návštěvu muzea
řemesel v Novém dvoře v Letohradě. Toto
muzeum se neustále rozšiřuje o další exposice a je
velice zajímavé. Další z programu bude návštěva
zámku Častolovice. Jedná se o velmi pěkně
udržovaný zámek s oborou a malým zvěřincem.
Termín zájezdu je poslední srpnová sobota,
tedy 29.8.2015. Podrobnosti budou uvedeny
na pozvánkách počátkem srpna.

Zámek Častolovice

Foto: archiv KZ1

Příprava na letošní maškarní bál pro děti začala už
s velkým předstihem ve školní družině, kde jsme
vyráběli výzdobu na stoly a záclony. Letošní téma
byly kuchařky a cukrářky. Už ve čtvrtek před
karnevalem se sešly maminky a paní učitelky a na
sále proběhl velký jarní úklid. V pátek jsme sál
vyzdobili a připravili jsme pro děti tombolu a pro
všechny malé i velké návštěvníky karnevalu
občerstvení.

Foto: web

Ještě bych rád upozornil na webové stránky naší
organizace, které je možno si prohlédnout
v Krakovanském zpravodaji KZ 1. Stránky jsou
pravidelně obnovovány a zájemci o naší činnost se
mohou dozvědět co je u nás nového, či co se chystá.
Také jsou stránky bohatě doplňovány fotografiemi
z našich akcí. Byli bychom rádi, kdyby se v našich
řadách objevili další, zejména mladí zájemci
o činnost zahrádkářů. Rádi je mezi sebou uvítáme.
Naše výroční schůze byla zpestřena malým
občerstvením, dokonce se trochu zpívalo v lidovém
tónu. Přítomný pan starosta nám popřál hodně sil
do další činnosti a slíbil pomoc obecního úřadu při
našich letošních akcích.

František Chmelík
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Karneval

Karneval

Foto: archiv KZ1

V sobotu od časného rána topil pan Novotný a už ve
13 hodin se začaly scházet první kočičky, jeden
kocourek a slečny kuchařky. Brzy to na sále hučelo
jako ve včelím úle. Na úvod karnevalu nám
předvedly své vystoupení děti z tanečního kroužku
pod vedením paní učitelky Zuzanky Kučerové.
Hrála se klobouková, jablíčková, na sochy
a nechyběla ani oblíbená mašinka a veselý tunel. K
tanci a poslechu hrála oblíbená skupina Domino.
Děkujeme všem sponzorům a těšíme se na dalším
maškarním bále za rok na shledanou.

Lehká Pavlína

Začnu popelnicemi. Poplatek z popelnic zůstal
oproti loňskému roku stejný – čili za trvale žijícího
dospělého a za nemovitost, kde není nikdo hlášen
k trvalému pobytu (chata, chalupa) je to 480,-Kč.
Za děti do 15- ti let a držitele průkazu ZTP je to
částka ve výši 420,-Kč. Toto jste měli mít uhrazeno
do 31.3.2015. Pokud jste prozatím tak neučinili ,
tak to napravte. Obec by mohla vůči vám uplatnit
nárok vycházející z obecní vyhlášky, kdy by vám
mohl být vyměřen za pozdní platbu až 5ti násobek
poplatku. Čili ve finále by vás popelnice vyšla na
cca 2400,-Kč.
K tomuto nepopulárnímu opatření se obec zatím
neuchýlila, ale věřte, že většinou se s vámi
domluvím, ale někdo si vyloženě dělá srandu.
S popelnicemi je splatný i místní poplatek ze psů.
Máme tu poplatek ze psů až směšný – 40,-Kč za
hlavu. Ale i to je někdy problém. Věřím, že spíš se
tenhle poplatek lehce zapomene, čili i poplatek
z hafanů uhraďte co nejdříve.
Za poplatky, které obec vybere, se řídí služby na
odvoz našich popelnic,, ale i kontejnerů na tříděný
odpad a v neposlední řadě i sběr nebezpečného
a objemového odpadu, který ročně pořádáme. Za
popelnice obec vybrala v roce 2014 částku ve výši
380 500,-Kč. Ze psů to bylo 12 580,-Kč . Když to
přepočtete, tak obec má kolem 315 čísel popisných.
Čili statisticky je v každém baráku ostrý hlídač.
Oněch 380 500 ,- Kč za popelnice se může zdát, že
je to fůra peněz, ale nevěřte tomu. Obec ročně za
vaše popelnice, všechny kontejnery a onen
nebezpečný a objemný odpad uhradí svozové
společnosti částku ve výši 775 982,-Kč. V podstatě
ještě jednou tolik , co se od vás vybere.

Jako pejskařka od vás celkem často slyším výtky,
že po obci nejsou odpadkové koše a koše na psí
hovínka. Ono je opravdu smutno z pohledu na to,
když právě v nejvíce frekventovaných místech, kde
se pohybují děti ze školy a ze školky, se válí
hovínka různě velká. Umím si představit majitele
třeba mrňavých čivav, že řeknou „ to nestojí za řeč“,
ale když to „ to nestojí za řeč“ našlápnete do

podrážky tak je úplně jedno, jestli to vytvořila
čivava nebo kavkazák. Ono by se sbíralo, ale přece
to nebudeme nosit po vesnici. Rozumný argument,
ale druhá strana mince . Obec pořídí odpadkové
koše kde se dá a mám dojem, že pytlíky by zmizely
během týdne. Je to těžké . Třeba dnes, je neděle
22.3. Odpoledne jsem byla na obecňáku uklízet
a starosta tu seděl a ptal se mě, jestli nevím co se tu
opět dělo? Ze soboty na neděli, mohu snad napsat,
že mládež, starší by to fakt nenapadlo, se opět
poprsili. U obecního úřadu se asi děly věci,
papírové krabice od pizzy byly narvané v poštovní
schránce úřadu, ale i v schránce pošty. Stojany na
kolo, tak ty starosta tahal z roští , kandelábr před
Pohodou byl přelomenej a vytrženej. Většina z nás
normálních a vychovanejch by to neudělala, ale tak
si říkám, jak dlouho by nám ty odpadkové koše
vydržely. A docela bych chtěla vidět, co by se dělo,
kdyby majitel Pohody přišel na to, kdo si oblíbil
toto prostranství. Asi by se děly věci a byl by pokoj.

Ale to už jsem jinde, tak zpět k těm odpadům.
BIO popelnice se začnou svážet od úterý
7.4.2015 a pak následně každých čtrnáct dní.
Už to určitě znáte.
A svoz nebezpečného a objemného odpadu se bude
konat 11. – 12. 4.2015. V sobotu 11.4. ráno od 7.30
do 16.00 hodin a v neděli 12.4. od 8.00 do 13.00
hodin. Využijte toho a odpad si připravte předem,
pak to všechno doma nestihnete obejít a najít.

Tereza Benešová

Svoz odpadu - Krakovany

Foto: archiv KZ1
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Nyní na jaře je spoustu odpadu ze zahrad a tak
mnozí z nás využívají, že zatím je povoleno toto
roští ze zahrad vyvážet na polní cestu pod Božec.
Prosím, snažte se tam udržovat pořádek a dejte si
trochu práce s tím, aby jste to jen neshodili
z vozíků, ale snažte se to házet co nejvíce na
hromadu. A za druhé, vozte tam pouze to, co shoří.
Posekanou trávu opravdu ne, není to kompostér.
Během loňského roku jsme již byli na vážkách , zda
toto nemáme ukončit, protože opravdu někteří jsou
nepoučitelní a tu trávu a jiný bordel nám tam vesele
vozí. Tak si tuto, myslím, že pro všechny vítanou
možnost odvozu větví , nepokazme.
Když už jsem v tom poučování , sbírejte i po těch
čivavkách či kavkazákách , dětem vysvětlete, že
i papírek od lízátka patří buď do koše nebo do
kapsy. A když si ti naši mladí objednají pizzu od
Matese a něco k tomu popijí , tak by to mohlo být
civilizovaně, ne jako ve chlívu.
Řeknou se hlouposti, ale i ty musí někdo řešit.
Krásné jaro a třeba i ty koše budou

Dovolte mi tímto založit novou rubriku, která
by mohla určitým způsobem zviditelnit názor,
připomínku, nápad Vás čtenářů
Krakovanských novin.
Jelikož mám na starost komplet Krakovanský
zpravodaj (www.kz1), chtěl bych začít
jednoduchou otázkou týkající se zveřejněním
KRAKOVANSKÉ KRONIKY na obecním
webu. Né že by mě samotnému kronika
scházela ale už mě nebaví odpovídat na
otázku: „Proč už není kronika na kz1?” Tuto
otázku mě často kladete vy, obyvatelé
Krakovan. Kroniku jsme z webu kz1 stáhli po
dohodě s obecním úřadem s příslibem že se
objeví na oficiálním webu obce. Dosud se tak
nestalo.
Proto pokládám otázku nejen za sebe.
Kdy se můžeme těšit na obecní kroniku
uveřejněnou na obecním webu ?

Miroslav Koriťák
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Pokud se dobře daří tvým nohám,
zádům a břichu, víc už ti nemůže
přidat ni skvělé............

Vodorovně:
A – Malý zobák.
B – Zpěvný pták lovící pod vodou.
C – Hnědá odrůda krystalovaného křemene.
D – Slaměný klobouk.
E – Běžec (Emil).
F – Sourozenec ženského pohlaví.
G – Část hlavy mezi týlem a krkem.
H – Klenot.
I – Reprodukování písní.
J – Díl většího celku.
K – Součástka bránící něčemu v pohybu.
L – Jedlý mlž s tmavými lasturami.
M – Přeložený okraj.
N – Srostlá místa.
svisle – TAJENKA.

Nápověda: SKOREC; SLÁVKA
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