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Vánoční svátky,
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složením redakční rady. Nová redakční rada bude
pracovat v následujícím složení:
Předsedkyně – Dagmar Tlučhořová
Členové – Josef Polák, Zdeněk Neruda, Josef
Rambousek, Stanislav Petříček st., Mgr.A. Radka
Folprechtová, Ludmila Kubíčková, Ludmila Kašíková, Marie Drábková
Grafická úprava – Ing. Miroslav Čábelka, Jan Čábelka

Zprávy a informace z Obecního úřadu
v Krakovanech

Vážení spoluobčané,
v dnešních „Zprávách a informacích“ Vás seznámím s děním v obci od vydání posvícenského čísla
Novin Krakovan a Božce.
1. Nová Redakční rada Novin Krakovan a
Božce
Na své první pracovní poradě
konané dne 12.11. rozhodlo
zastupitelstvo
obce
(ZO) o podstatném
rozšíření stávající
redakční rady. Ta
byla s okamžitou
platností rozšířena
o členy nového
kulturního výboru.
Zároveň ZO rozhodlo, že
předsedkyně kulturního výboru Dagmar Tlučhořová bude i šéfredaktorkou Novin Krakovan a
Božce. Rovněž tradiční Zprávy a informace
z Obecního úřadu v Krakovanech vycházejí v této
podobě naposledy. Počínaje vydáním velikonočního čísla novin v příštím roce Vás budou
s problematikou řešenou v zastupitelstvu obce na
obecním úřadě seznamovat předsedové jednotlivých výborů. Podotýkám, že všichni členové zastupitelstva obce s vyjímkou starosty a místostarosty jsou předsedy výborů.
Věřím, že výše uvedené změny rozšíří informační „záběr novin“ a hlavně povedou
k podstatně větší pluralitě názorů prezentovaných
v našem čtvrtletníku. Příspěvky do novin mohou
pochopitelně vedle členů redakční rady zasílat i
ostatní občané. Vedle „Zpráv a informací“ Vás
bude od velikonočního vydání novin informovat o
dění v obci i nově vzniklá rubrika „Slovo starosty“. V této nové rubrice Vám budu poskytovat
nejdůležitější informace a zároveň se budu vyjadřovat k zásadním problémům obce. Jsem přesvědčen, že shora uvedené změny povedou ke zkvalitnění Novin Krakovan a Božce.
Od Nového roku nabízí noviny svým čtenářům novou službu. Pokud si v lednu příštího roku
zaplatí roční předplatné ve výši 20,-Kč (na OÚ),
bude jim čtvrtletník automaticky doručován do
poštovních schránek. Na závěr Vás seznámím se
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2. Volební program obce
Na svém ustavujícím jednání, konaném dne
14.11. schválilo nově zvolené zastupitelstvo volební program obce pro příští čtyřleté období. Vůči tomuto programu nebyly z řad přítomných občanů vzneseny žádné dotazy nebo připomínky.
Schválený volební program se skládá z pěti níže
uvedených bodů:
9 Výstavba ČOV a kanalizace.
9 Vypracování projektové dokumentace pro výstavbu vodovodu v Krakovanech i Božci,
včetně vydání územního rozhodnutí.
9 Zpřístupnění výpočetní techniky široké veřejnosti v rámci programu zavádějícího internet
do knihovny.
9 Opětovné zprovoznění rehabilitačního oddělení ve zdravotním středisku.
9 Dokončení výstavby infrastruktury na stavebních pozemcích v proluce mezi Krakovany a
Božcem.
Závěrem pouze jednu malou poznámku
k volebnímu programu. Volební program dle jednomyslného názoru členů zastupitelstva odpovídá
současným potřebám obce a jeho splnění je reálné
jak po stránce ekonomické, tak po stránce termínové.
3. Složení výborů
Na svém veřejném ustavujícím jednání dne
14.11. schválilo nově zvolené zastupitelstvo obce
složení výborů. Výbory byly schváleny
v následujícím složení:
Finanční výbor
Předseda: Ing. Miroslav Čábelka
Členové: Ludmila Sedláčková, Anna Pecková
Stavební výbor
Předseda: Ing. Jiří Beneš
Členové: Mgr.A. Martin Folprecht, Pavel Drahorád, Václav Štrincl
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Komunální volby 2002

Revizní výbor
Předsedkyně: Eva Benešová
Členové: Zdeňka Rohlíková, Marta Bláhová

Výsledky komunálních voleb – počet hlasů
Krakovany Božec
Celkem
ODS
1036
120
1056
NEZ
727
142
869
KDU-ČSL
514
66
580
Koalice
435
110
545

Výbor životního prostředí
Předseda: Miroslav Sandholc
Členové: Jan Čábelka, Josef Darius ml.
Školský výbor
Předseda: Zdeněk Nohejl
Členové: Eva Vojtíšková, Dagmar Zajícová

Volební účast
Zapsáno voličů Odvolilo procenta
Krakovany
540
345
64 %
Božec
86
59
69 %
Celkem
626
404
65 %

Sociální výbor
Předsedkyně: Miloslava Čábelková
Členové: Monika Moravcová, Vlasta Houšťová

Zvolení zastupitelé
Volební strana č.1 - ODS
1. Josef Polák
49 let
307 hlasů
2. Dagmar Tlučhořová
43 let
222 hlasů
3. Ing. Jiří Beneš
39 let
158 hlasů
Volební strana č.2 - Koal. pro Krakovany a Božec
1. Eva Benešová
37 let
161 hlasů
Volební strana č.3 - Nezávislí
1. Zdeněk Neruda
42 let
179 hlasů
2. Zdeněk Nohejl
42 let
160 hlasů
3. Miroslav Sandholc
40 let
114 hlasů
Volební strana č.4 - KDU - ČSL
1. Miloslava Čábelková 47 let
141 hlasů
2. Ing. Miroslav Čábelka 26 let
113 hlasů

Kulturní výbor
Předsedkyně: Dagmar Tlučhořová
Členové: Mgr.A. Radka Folprechtová, Ludmila
Kubíčková, Ludmila Kašíková, Marie Drábková
Složení jednotlivých výborů vycházelo ze dvou
zásad.
První zásada: Předsedou výboru musí být člen zastupitelstva obce. Tuto podmínku stanovuje zákon.
Druhá zásada: Předseda výboru má právo vybrat si
členy svého výboru podle vlastního uvážení.
Závěrem opět jednu poznámku. Podle mého názoru jsou výbory po personální stránce dobře složeny. Složení výborů skýtá záruku zdárného plnění
úkolů v průběhu celého volebního období.

Zastupitelstvo obce Krakovany má 9 členů.
Starostou byl zvolen Josef Polák,
místostarostou Zdeněk Neruda.

4. Smlouva o nájmu plynárenského zařízení
Na svém jednání dne 1.10. ZO projednalo a
schválilo smlouvu o nájmu, zajištění provozu a
údržby plynárenského zařízení. Smlouva byla uzavřena podle §663 a následných ustanovení občanského zákoníku a §269 a následných ustanovení
obchodního zákoníku. Smlouva byla uzavřena
mezi Svazkem obcí Týnecko jako pronajimatelem
na straně jedné a Východočeskou plynárenskou
a.s. jako nájemcem na straně druhé. Předmětem
smlouvy o nájmu, zajištění provozu a údržby plynárenského zařízení, jehož je pronajimatel vlastníkem jsou: STL plynovody a domovní plynovodní
přípojky v členských obcích Svazku obcí Týnecko
pořízené v roce 2001.
5. Smlouva o pronájmu nebytových prostor
Na svém jednání dne 1.10. ZO projednalo a
schválilo smlouvu o pronájmu nebytových prostor
Noviny Krakovan a Božce

3

v domě č.p. 147 (stará MŠ) v Krakovanech. Uvedený objekt byl od 1.11. pronajat Pavlu Dostálovi,
Krakovany 221 – firma TOP-INSTAL. Pronajímatel bude předmětné nebytové prostory využívat
jako kanceláře a sklad. Nájemné na kalendářní rok
bylo stanoveno 30.000,- Kč).

6. Dárkové balíčky pro důchodce
Na svém jednání dne 19.11. ZO rozhodlo
obdarovat u příležitosti Vánoc 25 nejstarších občanů dárkovými balíčky. Obdarováni budou občané, kteří dovršili 80-ti let a starší. Dárkové balíčky
rozvezou členové sociálního výboru. 

J. Polák
starosta obce

rových
vozidel.
Zprostředkuje
vám
téměř všechny služby
Poštovní spořitelny
(vkladní
knížky,
postžirový účet, účet
postkonto, povolené
přečerpání účtu atd.).
Nově naše pošta zakládá životní pojištění od české
pojišťovny. Kdo z vás by měl zájem, přijďte se
informovat na poštu. Rádi vás obsloužíme.
V příštím roce čeká naše důchodce nový systém ve vyplácení důchodů. O tom vás budu informovat v příštím vydání krakovanských novin.

Informace poštovního úřadu Krakovany
v Čechách

Česká pošta s.p. přistoupila v letošním roce
ke změnám v hodinách pro veřejnost. Vyhověla
tak požadavkům klientů, kteří si chtějí své zásilky
vyzvednout po pracovní době, nebo si obstarat
své bankovní služby. Proto i naše pošta Krakovany v Č. má od 1.5. 2002 otevřeno odpoledne až do
16 hod., ve středu do 17. hod. Pro celkové upřesnění uvádím hodiny pošty Krakovany: 8.00 11.45, 14.00 - 16.00. (ve středu 14.00 - 17.00).
Roznášku novinových deníku a časopisů převzala v našem okrese jiná firma, proto prosím občany naší obce, aby se s požadavky jakékoli změny
v předplatném obraceli již na tuto firmu.
Pošta Krakovany v Č. nabízí klientům kromě
obvyklých poštovních služeb stavební spoření
Českomoravské spořitelny, penzijní pojištění Českomoravského penzijního fondu, pojištění moto-



D. Tlučhořová

byl zpříjemněn hudbou a zpěvem pana Dostála
ml. a st. z Tetova. V repertoáru byly starší známé
písničky, při kterých si řada důchodců zatančila a
zazpívala. Veselí pokračovalo vyhlášením sóla starostovi, kde ženy
vytvořily kruh a
prováděly v tanci
starostu. Bylo to
milé
zakončení
večera.
Pohoštění bylo zajištěno. Setkání, kterého se
zúčastnilo
55
osob, skončilo po
19-té hodině. 

V podzimním čase – důchodci se sešli
zase.

Zastupitelstvo obce a sociální výbor uskutečnili pro důchodce z Krakovan a Božce posezení
s důchodci, které se
konalo 18.10.2002 od
16.00 hod. na sále
pohostinství
„U
Rohlíčků“.
Přítomné
starosta
obce seznámil s činností a
do budoucna s plány obce. Žáci zdejší ZŠ zpěvem
a recitací básní potěšili
přítomné a byli obměněni
potleskem. Celý program
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Podzimní sezóna

Hráčům základní
jedenáctky se, kromě útočníka Mayera, vyhýbala
dlouhodobější zranění,
což
přispělo
ke
stabilizaci
hráčského
kádru.
Z herního projevu
mužstva lze vypozorovat i
celkové uklidnění mužstva,
které vyvěrá
z víry mužstva ve vlastní
schopnosti, podložené kvalitou jednotlivců s víceméně srovnatelnou kvalitou herních dovedností.
Své ovoce přinesla i trpělivá práce trenérské
dvojice a celého realizačního týmu.
Po zimní přestávce čeká naše A-mužstvo potvrzení dosavadních kvalitních výkonů v jarní části
soutěžního ročníku 2002-2003. S ohledem na shora uvedené je zřejmé, že předpoklady k dosažení
kvalitního výsledku rozhodně má.
Povzbudivé jsou i výsledky nově založeného
B-mužstva, jehož existence jistě pozitivně ovlivňuje fotbalovou atmosféru v celém našem sportovním klubu. Tradičně velmi dobře reprezentují náš
klub i mládežnická mužstva.
Na závěr mi dovolte vyslovit přáni, aby se
všem hráčům našich fotbalových mužstev vyhýbala zranění, aby je neopustilo fotbalové štěstí a radost ze hry ani v jarní části soutěžního ročníku
2002-2003.
Jménem fotbalového výboru SK Krakovany
přeji, nejen příznivcům krakovanského fotbalu,
hodně zdraví a štěstí v novém roce 2003. 

Na začátku podzimní sezóny fotbalového
ročníku 2002 - 2003 jsme v Krakovanských novinách vyslovili mínění, že po třech odehraných mistrovských utkáních je herní projev A - mužstva
příslibem dobrého umístění na konci soutěžního
ročníku. Nyní je odehrána polovina soutěžního
ročníku a skutečnost předčila očekávání. Výsledky
našeho A-mužstva po podzimní části soutěže - 34
bodů - 11 vítězství - 1 remíza -1 prohra - nahrazují
veškeré komentáře.
Přesto je namístě pokusit se, byt' bez nároku
na přesnost a úplnost, o jakési stručné vyhodnocení doposud dosažených úspěchů A-mužstva.
Domnívám se, že za výborným umístěním Amužstva po podzimní části soutěže a hlavně za
jeho příjemným herním projevem, lze vysledovat
nejméně tři významné faktory
• Začlenění odchovanců a posil do A-mužstva.
• Stabilitu hráčského kádru,
• Celkové uklidnění mužstva.
Není pochyb o tom, že ukončení hostování a
příchod odchovance - brankáře Červíka a příchod
nové posily - záložníka Žižky mají zásadní význam
pro herní projev mužstva. Brankář Červík i záložník Žižka zužitkovali své dosavadní zkušenosti.
Brankář Červík působí jistým dojmem a za celou
podzimní sezónu neudělal významnější brankářskou chybu. Záložník Žižka svým důrazem, přehledem i ostatními herními dovednostmi zálohu
viditelně posílil. Od těchto skutečností se pak odvíjel i herní projev každého z jednotlivců a týmu
jako celku. Vedle nich nelze nezmínit i střeleckou
potenci kapitána mužstva Tlučhoře, který soupeřům nastřílel 17 branek, což je bezmála polovina
všech vstřelených gólů mužstva.

dr. M. Mayer
jednatel SK Krakovany

Firma TOP-INSTAL

Obecní úřad v Krakovaných pronajal obecní dům č. 147 (bývalá stará škola)
firmě TOP-INSTAL. Tato firma provádí veškeré práce topenářské a vodovodní. Provede celkovou instalaci plynového topení až po zajištění její revize. Ve firmě pracuje pan
Josef Mužíček, Pavel Dostál a Jan Špinka. Tito pracovníci zabudovali plynové topení
v místní kampeličce, kde sídlí pan Mgr.A. Martin Folprecht a Česká pošta. Oba subjekty jsou se zabudovaným plynovým topením spokojeni. 

D. Tlučhořová
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už přišlo na řadu rozdávání sladkých dárečků od
sponzorů a od rodičů. Někdo musel říci básničku,
někdo zazpíval Mikulášovi písničku, jindy musela
pomoci maminka, babička nebo paní učitelka. Nakonec každý ten svůj sladký balíček od sv. Mikuláše dostal.
Děkujeme všem našim
milým sponzorům za
bohatou nadílku a
těšíme se opět v roce 2003
na svatého Mikuláše. 

Rok se s rokem sešel a byl tu zase
Mikuláš
V sobotu 7. prosince 2002 uspořádala ZŠ a
MŠ Krakovany v pořadí už 7. Mikulášskou nadílkou pro děti v pohostinství „U Rohlíčků“. K tanci
a poslechu dětí i dospěláků hrála oblíbená krakovanská skupina Domino.
Kolem 14. hodiny začaly některé
dětičky hezky tančit a jiné se držely raději
blízko dospěláků a po očku sledovaly, odkud
vyběhnou čerti. Chvilku se tančilo a soutěžilo a po
15. hodině se s velkým rámusem přiřítily dvě
roztomilé čertice a jeden pekelník. Za nimi
následoval svatý Mikuláš s krásnou Andělkou.
Všichni si s dětmi zatančili veselou polku a potom

P. Lehká
učitelka ZŠ

Kruhová podoba věnce symbolizuje ustavičnou cestu slunce a také věčnost. Zelené větve
byly v předkřesťanské době přinášeny do domů a
chatrčí. Vonící větve jedlí, jak se věřilo, sloužily
přátelským lesním duchům jako útočiště
a věnce ze slámy měly přinášet
požehnání a také odrážet zlé duchy.
Proto se také obvazovaly zlatými stuhami, které symbolizovaly sluneční svit.
Červená připomíná Ježíšovu oběť za
naše vykoupení a spolu se zelenou pak
symbolizují život. Jako ozdoba se
používají také jablíčka – plody života –
kulaté jako věnec sám a dobré jako Boží
přízeň. 

Historie adventního věnce

První adventní věnec měl podobu dřevěného kola od vozu. Zhotovil jej Johann Hinrich
Wichern, mladý pedagog a později zakladatel
„Vnitřní misie“, v záchranném ústavu
pro opuštěné děti v německém
Hamburku. V roce 1839 poprvé
zavěsil tento kněz před Vánocemi ke
stropu dřevěný kruh se třiadvaceti
svícemi – čtyři větší svíce byly bílé a
ostatní malé svíce byly červené.
Denně během krátké pobožnosti byla
zapálena jedna svíce. V roce 1851
byla poprvé vyzdobena celá jídelna
tohoto útulku jedlovými větvičkami a
stejně tak byl vyzdoben i adventní věnec. Tento
předvánoční zvyk se rozšířil velmi rychle. První
adventní věnec, který byl vystaven v Cáchách, měl
pouze čtyři svíce – podle adventních nedělí.

Připravil
M. Čábelka ml.

POZVÁNKA
Základní škola a Mateřská škola v Krakovanech
Vás co nejsrdečněji zvou na I. ŠKOLSKÝ PLES,
který se bude konat v pátek 21.2.2003 od 20.00 hod.
na sále v pohostinství „U Rohlíčků“.

Noviny Krakovan a Božce
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Recept na Vánoce - Medové perníčky

Proč se nevrátit k tradicím a neudělat radost svým blízkým medovými perníčky? Recept přímo od mistryně lidové umělecké výroby paní Jindry Dvořákové z Křenky.
Suroviny:
65 dkg hladké mouky speciál 00
25 dkg moučkového cukru
5 dkg tuku (máslo, Hera, Dukát)
10 dkg medu
4 vejce
1 kávová lžička jedlé sody (= 1 dkg)
1 kávové lžička skořice, tlučený anýz, hřebíček a nové koření (po špetkách)
Příprava těsta:
V míse promícháme prosetý moučkový
cukr s vejci, kořením, rozpuštěným tukem a medem. Do směsi prosejeme 15 dkg mouky se sodou
a dobře promícháme. Nakonec zapracujeme 50

dkg mouky. Vzniklé tuhé těsto přeložíme do mikrotenového sáčku a uložíme v chladu. Po 2 – 3
dnech pečeme perníky. Těsto může zůstat
v chladu i déle (10-14 dní) a nekazí se.

Pečení perníčků:
Plechy vymažeme jedlým olejem, posypeme hladkou moukou a přebytečnou sklepeme. Na
vále propracujeme kousek těsta a rozválíme na 2 –
3 mm silnou placku. Vykrajujeme různé tvary a
klademe na plech dále od sebe, aby se neslepily.
Před pečením pomažeme perníčky slabou vrstvou
vaječného žloutku, rozšlehaného s trochou vody.

Plech s perníky vložíme do trouby, kterou
jsme předem vyhřáli asi na 160oC. Pečení trvá
v elektrické troubě 4 – 8 min., podle objemu trouby. Povrch perníků získá zlatohnědou barvu. Perníčky ihned přeložíme z plechu na vál, nebo jinou
rovnou desku. Správně upečené perníčky jsou lehké, kypré na spodní straně světlé.

Zdobení perníku bílkovou polevou:
V míse utřeme vařečkou 1 vaječný bílek
s prosetým moučkovým cukrem (na 1 bílek 15 –
20 dkg cukru) a citrónovou šťávou. Polevu vložíme do mikrotenového sáčku, ustřihneme malinkatý růžek a zdobíme. Důležité je vyzkoušet správnou hustotu polevy. Hustou polevou se dobře
kreslí, ale brzo odpadává, řídká poleva se roztéká.
Při malování se špička sáčku nedotýká perníku, ale
poleva plyne z malé vzdálenosti nad povrchem.

Při zdobení perníčků platí zásada, „méně je
více“, a že „v jednoduchosti je krása“. Poleva by
neměla zakrýt celý povrch, ale jen zvýraznit zlatohnědou barvu perníčku. Základní barvou zdobení
je barva bílá. Pokud užijeme dalších barev, tedy jen
velmi střídmě.
Barvení bílé polevy se provádí několika
kapkami potravinářské barvy. Špetka práškové
barvy se rozpustí horkou vodou. 

Re
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Přicházejí rok co rok, pomalu, zvonivě, svátečně
a tiše – VÁNOCE. Možná v tom všem shonu
pozvolna zapomínáme se z nich radovat …
Posaďme se ke stolu se svými nejbližšími,
těšme se z toho, že jsme spolu v pokoji kde,
voní cukroví a kde je útulno a teplo …
a za oknem – do tmy lehounce padají
sněhové vločky …

Krásné dny sváteční i ty všední v roce příštím Vám všem přeje
Redakční rada novin
Krakovan a Božce
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