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Je jiné světlo, slunce už nejen svítí,
ale začíná i hřát. Prodlužují se dny,
vstupujeme do nejkrásnějšího a
nejočekávanějšího ročního období.
Slavíme Velikonoce – nejdůležitější
křesťanské svátky, barvíme veselá
vajíčka a radujeme se z prvního
zeleného lístku, co vykukuje z šedi
větví na keři. A bílé něžné sněženky?
Ještě se chvějí ve větru, ale nesou
dobrou zprávu – přišlo jaro.

Běží jaro do vsi,
kde jsi zimo, kde jsi?
Byla zima mezi náma,
a teď už je za horama;
hu, hu, hu, jaro už je tu.
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Schválením výše uvedených vyhlášek reagovalo
zastupitelstvo obce na změnu legislativy. Změna
legislativy umožnila obcím zavést od roku 2002
zpoplatnění všech trvale hlášených osob na území
obce na straně jedné a na straně druhé
zpoplatnění osob vlastnících na území obce
nemovitosti určené k rekreaci.
Uvedená změna legislativy pomohla obci
vyřešit problém spojený s tím, že do předchozího
tzv. „známkového systému“ se zapojilo pouze 180
domácností a zbývajících cca 120 domácností se
díky mezeře v legislativě do svozu komunálního
odpadu stanoveného obcí nikdy nezapojilo a svým
odpadem znečišťovalo okolí obce. Dodnes se
mnohým z nich po „starých zlatých časech“
stýská. Poznáte je velmi snadno. Většinou tvrdí,
že žádný odpad neprodukují a zároveň si stěžují
na výši poplatku. Je pravda, že pokud někdo topí
výhradně zemním plynem nebo elektřinou, nemá
žádný popel. Na druhé straně však nemůže žádný
domovní odpad spálit. Je statisticky dokázáno, že
v místech, kde se topí výhradně zemním plynem
nebo elektřinou došlo k navýšení množství
sváženého komunálního odpadu. Ostatně zákon
říká jasně, že každá osoba je původcem odpadu.
Nyní několik slov k místnímu poplatku za
svoz komunálního odpadu. Občané přihlášení
k trvalému pobytu v obci platí poplatek ve výši
360,- Kč na osobu a rok. Jinými slovy necelou
korunu denně. Děti do 15-ti let a držitelé průkazu
ZTP platí poplatek ve výši 150,- Kč na osobu a
rok. Občané vykonávající vojenskou základní
službu jsou poplatku zproštěni v plné výši.
Občané vlastnící v obci nemovitost, ve které není
nikdo přihlášen k trvalému pobytu, platí roční ve
výši 500,- Kč.
Do poplatku za svoz komunálního
odpadu je vedle svozu popelnic zahrnut i odvoz
tříděného odpadu z kontejnerů a sběr objemného
a nebezpečného odpadu. Od letošního roku se
přechází u svozu popelnic z harmonogramu „B“
na harmonogram „A“. Jinými slovy řečeno,
popelnice se budou i v letním období svážet
každý
týden
při
zachování
loňské ceny. Jsem
spolu se
členy zastupitelstva obce
přesvědčen, že uvedené
služby (včetně místního
poplatku)
umožňují
každému
občanu,
popřípadě vlastníku
nemovitosti
nakládat
s komunálním
odpadem

10 let – je to málo nebo hodně?

Všechno je relativní – 10 let vztahu?
A prvních 10 let v životě člověka –
poměrně krátké období, ale co už
takové dítě jenom dovede? A co
takhle časopis či noviny? Od prvních
nesmělých krůčků v roce 1993 se
hodně
změnilo
…
Snad
si
vzpomenete – tenkrát ještě psané na
stroji – čím vším Vaše Noviny
Krakovan a Božce prošly? Provázejí
Vás,
informují,
zaznamenávají
podstatné okamžiky a Vy sami je
spoluvytváříte tím, jak žijete. Nyní
vycházejí s novou tváří, držme jim
palce do další 10 …

R. Folprechtová

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v rámci inovace Novin Krakovan a Božce
Vás v tomto čísle poprvé oslovím v nové rubrice
„Slovo starosty“. V této rubrice Vás budu
pravidelně seznamovat s důležitými informacemi
spojenými s děním v obci a zároveň se budu
vyjadřovat k problémům, které nám nejvíce
znepříjemňují život. V premiérovém „Slovu
starosty“ se chci zaměřit na odpadové
hospodářství.
Nakládání s odpady je upraveno obecně
závaznou vyhláškou č. 3/2001 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území obce Krakovany, včetně systému nakládání
se stavebním odpadem.
Zpoplatnění nakládání s odpady upravuje
obecně závazná vyhláška č. 2/2001 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a způsob jeho výběru.
Noviny Krakovan a Božce
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v souladu se zákonem a shora uvedenými obecně
závaznými vyhláškami. Pokud se však naleznou
jedinci, kteří budou i nadále nepovoleným
nakládáním s komunálním odpadem znečišťovat
krásnou krajinu v okolí naší obce, bude vůči nim
v souladu s příslušnými zákony velmi tvrdě
postupováno.
Podotýkám, že za nedovolené uložení
komunálního odpadu může fyzická osoba obdržet
pokutu až ve výši 50.000,- Kč. Nechci však
informaci o odpadovém hospodářství uzavřít
pesimisticky, protože v průběhu posledního roku

se situace na tomto úseku viditelně zlepšila.
Věřím, že všichni, kteří mají svou obec a přírodu
rádi budou v nastoupené cestě za lepším životním
prostředím pokračovat.
Závěrem ještě jednu větu. Od příštího
pouťového čísla novin Vás bude předsedkyně
redakční rady p. D. Tlučhořová pravidelně
seznamovat s prací a rozhodnutími zastupitelstva
obce v nové rubrice našich novin.

Krakovanští zahrádkáři

kolosy. Máme však něco, co by nám řada národů
mohla závidět.
Je to nespočetné množství nádherných
zákoutí a památkových objektů. Tak jako naše
zemička maličká, je v ní všechno malé. Kaňony
řek nejsou tak hluboké a peřeje tak divoké i ty
vodopády nedosahují závratných výšek. Hrady,
zámky, muzea a skanzeny nejsou stavebně tak
rozsáhlé, zato však romantické. O to však naše
malá zem je malebnější, někde jako v pohádce.
V rámci poznávání těchto malebných míst
v naší zemi, uskutečni naše organizace v měsíci
květnu zájezd do okolí husitského Tábora.
Navštíví se poutní místo Klokoty
s přírodní nádrží Jordán, pamětihodnosti města
Tábora, muzeum historických motocyklů na hradě
Kámen a památnou Chýňovskou
jeskyni.
K tomuto zájezdu zveme naše občany.

J. Polák
starosta obce

V zahrádkářské organizaci je náplní nejen
péče o vlastní zahrádky, ale i veřejná prostranství.
Krakovanští zahrádkáři v rámci této náplně
uskutečnili rekonstrukci parčíku v
Božci. Rekonstrukce sestávala
v
odstranění
starého
nevhodného
porostu,
zatravnění
parčíku
a
vysázení 32 ks růží. Tato akce
si vyžádala odpracování 102
hodin.
Zahrádkáři
ani
nezapomněli na postižené
záplavami na Mělnicku a
zareagovali materiální pomocí
v ceně 420,- Kč (čistící prostředky)
do obce Vrbna.
Většina členů organizace jsou milovníci
památek a přírodních zajímavostí. Dost je mrzí, že
nemáme rozsáhlé přírodní rezervace a památkové

J. Rambousek

Zpráva o činnosti ČČK za rok 2002

V dubnu jsme pořádaly zájezd na
divadelní představení, které se velice líbilo.

V roce 2002 pořádal Český červený kříž tyto akce:

V květnu byl uspořádán Den matek. Účast
byla slabší, ale myslím si, že všem
přítomným se večer líbil.

14. března se konal již tradičně dětský
karneval a večer ples pro dospělé. Účast
na obou akcích byla velmi dobrá. Děti se
na karnevale vyřádily, zasoutěžily si a bylo
vybráno 10 nejhezčích macek, které
dostaly diplom a medaili. Protože bylo
hodně masek, byl tento výběr velice těžký.
Aby to nebylo ostatním dětem a maskám
líto, byly odměněny také malou sladkostí.
Noviny Krakovan a Božce
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V létě postihly naši republiku povodně, a
ani zde nezůstal ČČK pozadu. Účastnil se
věcné sbírky na pomoc postiženým
záplavami. Byla poskytnuta i finanční
pomoc ve výši 2000,- Kč. Členky upekly
v místní školní kuchyni buchty z 15 kg
mouky a ty byly i s ostatními odvezeny do
Hořína.

výrobků jak sladkých tak slaných. Ženy si
předávají recepty a různé zkušenosti. Tato
akce má veliký úspěch.
Naše organizace také přispívá finanční
částkou dětem MŠ a ZŠ na dárky pod
stromeček a na balíčky k Mikulášské
nadílce.

V červenci jsme chtěli uspořádat
zájezd do zahradnictví a na zámek
v Boskovicích, ale pro malý zájem
byl zájezd zrušen.

Myslím, že naše činnost není
zanedbatelná a chtěla bych touto cestou
poděkovat všem aktivním členkám za
jejich práci a ostatním za účast na našich
akcích.

L. Kašíková
předsedkyně ČČK

ČČK pořádá také již tradičně
v měsíci říjnu ochutnávku domácích

Kultura v naší obci

každý kdo má rád skupinu Domino, chce si
zatancovat a pobavit se, byl určitě spokojený.
Všem pořádajícím, kteří se zasloužili o konánÍ
těchto společenských večerů patří velké
poděkováni za jejich práci.
Závěrem bych Vás chtěla pozvat, jménem
Sboru
dobrovolných hasičů
na oslavu
„Čarodějnic", která se koná na hřišti sportovního
klubu ve středu 30. 4. 2003.

Kulturou v naší obci v zimních měsících jsou
již tradičně společenské plesy, konané na sále u
Rohlíčků. O ty se i letos postaraly naše spolky:
Sbor dobrovolných hasičů, Sportovní klub
Krakovany a Český červený kříž, který ještě navíc
pořádá i dětský karneval. Navíc se v letošním roce
konal i I. Školský ples, který pořádala ZŠ
Krakovany a MŠ Krakovany. Všechny plesy se
vydařily, měly dobrou účast, taktéž dětský
karneval, který je oblíben nejen u našich místních
dětí, ale i u dětí z okolních vesnic. Myslím si, že

D. Tlučhořová
předsedkyně kul. komise

ČČK Krakovany
zve srdečně všechny ženy na oslavu
Dne matek
dne 10.5.2002
od 18.00 v pohostinství U Rohlíčků
Občerstvení zajištěno

Noviny Krakovan a Božce
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Zimní příprava 2003

Před mistrovskými zápasy zhodnotili
trenéři Kubíček a Zd. Sandholc zimní přípravu z
hlediska docházky na tréninky a především na
přípravné zápasy katastrofálně. Zápasy se
odehrály minimálně bez pěti až osmi hráčů
základní sestavy. Mnozí se vymlouvali na své
pracovní problémy, ale ruku na srdce bylo to
doopravdy pokaždé. I přesto jsou trenéři optimisti
a věří ve zlepšenou docházku nejen na zápasy ale i
na tréninky.

Hráči našeho A-mužstva zahájili zimní
přípravu během ledna v tělocvičně (středa a pátek)
a venku (neděle).
Koncem ledna se konala v klubovně valná
hromada SK Krakovany, kde byla
zhodnocena sportovní i mimo sportovní
činnost uplynulého roku. Po provedení volby
nového výboru následovaly zprávy předsedy a
jednotlivých vedoucích mužstev. Ve volbě
fotbalisty roku vyhrál těsně Tlučhoř před Žižkou,
Jetýlkem a Červíkem. U dorostenců byl
vyhodnocen M. Martínek ml.
Jako každý rok v únoru se konal tradiční
sportovní ples se svoji bohatou tombolou a
hojnou návštěvou.

B-tým v přípravě:
SK Tetov : SK Krakovany B 5:3
Střelci: Bubeník,Kubíček,Hájek
FC Kolesa : SK Krakovany B 6:1
Střelci: Jušta

A-tým v přípravě:
Sokol Volárna :SK Krakovany 1:4
Střelci: L.Chábera 2, Vodička, Mayer
Se soupeřem ze čtvrté třídy jsme zápas rozhodli až
v druhém poločase

Sokol Záboří n/L : SK Krakovany B 0:0
dorost v přípravě:
Sokol Záboří n/L : SK Krakovany B 2:6
Střelci: Neruda,Tichý

Sokol Újezd : SK Krakovany 1:1
Střelec: Vodička
Druhé přípravné utkání se hrálo se silným
soupeřem na těžkém terénu. Naše mužstvo se
dostávalo postupně do tempa a ve druhé části hry
se už soupeři plně vyrovnalo.

SK Krakovany : Sokol Radovesnice 7:0
Střelci: Věříš 3, Kvasnička 2, Sandholc 2
žáci v přípravě:
SK Krakovany : Sokol Týnec n/L 14:0
Střelci: Řehák 4, T.Kozel 4, Šindelář 4, M.Kozel 2

Sokol Jestřábí Lhota : SK Krakovany 4:3
Střelci: Mayer 2, Tlučhoř
V kombinované sestavě jsme překvapivě sehráli
vyrovnanou partií s lídrem okresního přeboru.

Vážení sportovní příznivci,
funkcionáři a hráči všech mužstev se těší
na Vaší účast při kulturních akcích a fotbalových
zápasech na nově zrenovovaném sportovním
areálu.

Sokol Klamoš : SK Krakovany 1:0
Ve vyrovnaném utkání vyhrál důslednější soupeř.

ing.Stanislav Věříš
místopředseda SK

Sokol Kačina: SK Krakovany 1:2
Střelci: Šanda, Tlučhoř
Naše mužstvo využilo mírnou převahu a šťastně
vyhrálo.

Noviny Krakovan a Božce
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Zpráva poštovního úřadu Krakovany

Odpadá časové půlroční dosílání, po
kterém se musel důchodce vrátit domů a důchod
si převzít osobně na poště v místě bydliště.
Důchodce si může sám zvolit, jestli chce, aby mu
důchod nosila doručovatelka nebo si bude důchod
vybírat sám na poště, případně zda chce důchod
posílat na účet u svého peněžního ústavu.
Poslední novinkou je, že manžel (manželka) může
přebírat za svoji manželku (manžela) důchod
neomezeně dlouhou dobu v případě, že nevyloučí
druhého z manželů z přebírání zásilek.

V tomto čísle krakovanských novin bych
chtěla přiblížit občanům novou změnu ve
vyplácení důchodů. Jak jste již mnozí
zaregistrovali, od února 2003 Česká pošta vyplácí
důchodcům důchody na peněžních poukázkách.
Při každé výplatě je nutno prokázat se platným
občanským průkazem, což dříve nebylo nutné.
Toto složitější prokazování totožnosti je vyváženo
velkou pružností při změnách ve výplatě
důchodu. Nový systém umožňuje důchodcům,
aby si bez ohledu na trvalé bydliště určili, kam
chtějí důchod zasílat a to lze neomezeně.

D. Tlučhořová

Na stránkách mimo jiné naleznete volební
statistiky občanů Krakovan a Božce od roku 1998,
novinky v knižním fondu místní knihovny, zápisy
z jednání zastupitelstva obce, obecní vyhlášky,
složení obecních výborů a mnohé další.
V současnosti se připravuje stránka
věnující se místním podnikatelům.
Věřím,
že internetové stránky
Krakovan nezaostávají za prezentacemi
ostatních obcí a budu rád za jakékoli
Vaše připomínky či náměty. Na závěr
bych rád pozval ke shlédnutí WWW stránek obce
ty, kteří tak ještě neučinili a to na internetové
adrese: http://krakovany.hyperlink.cz.

Internetové stránky obce
Vážení čtenáři a příznivci Internetu, rád
bych Vás seznámil s novinkami na WWW
stránkách obce, jejichž počitadlo v současnosti
zaznamenalo již více než tisíc přístupů.
„Žhavou“
novinkou
je
přepracování sekce Aktuality, která
má především informovat o
aktuálním dění v obci. Tento odkaz
je určen každému, kdo chce na
stránku
umístit
pozvánku,
oznámení, vzkaz, nebo jakoukoli informaci. Text
se zadává on-line, tedy se přímo zapíše do
nabízeného okna a po kliknutí na odesílací tlačítko
se okamžitě zobrazí na WWW stránkách. Věřím,
že tato nová služba pomůže také místním
spolkům a organizacím ke zviditelnění chystaných
akcí.

M. Čábelka ml.
webmaster

Představujeme: Firma FOLPRECHT Design
Firm a FO LPR EC HT De sign, sídlící nyní v Kra k ova ne ch č.p. 206, vznik la v roce 1995
v Praze . Je jí m ajite lé Martin & R adk a FO LPR EC HTO VI m ají za dobu své společné práce za sebou
řadu re alizací v oblasti grafik y, de signu, inte rié ru a archite k tury. V ne poslední řadě je to nová
podoba are álu m ístní zák ladní a m ateřsk é šk oly v připravované rekonstrukci nebo nová grafická
úprava titulní strany tě chto novin. Manže lé Folpre chtovi dě k ují vše m v Kra k ova ne ch, kteří je
m e zi se be přijali.
Re
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Životní jubilea r. 2002
Adriana Hrubá
Mark é ta Sandholcová
O ndře j Č e rný
Te re za Ste jsk a lová
Karolína Špink ová

Vok álová Anna
R obovsk ý Ladislav
Vodičk ová Marie
Ne zavdal Jose f
Háje k Bohuslav
Máj Vladim ír
Přihláše no:
O dhláše no:
Poče t sňatků:

Narození
Bože c 40
Krak ovany
Krak ovany
Krak ovany
Krak ovany

190
254
168
120

Úmrtí
Krak ovany 117
Bože c 31
Bože c 37
Krak ovany 22
Bože c 5
Krak ovany 163

26.2.2002
25.3.2002
16.4.2002
16.5.2002
28.12.2002

26.2.
3.3.
9.4.
17.8.
27.9.
20.7.

90
62
79
85
77
70

le t
le t
le t
le t
le t
le t

22 občanů
18 občanů
9

K 31.12.2002 m ají Krak ovany a Bože c dohrom ady 771 obyvate l.

Redakční rada krakovanských novin
si dovoluje touto cestou poblahopřát
panu starostovi Josefu Polákovi
k jeho životnímu jubileu
Hodně štěstí, zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
Redakční rada

Noviny Krakovan a Božce
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Velikonoční tradice
Zelený čtvrtek

Na Zelený čtvrtek nesmějí na stole chybět
Jidášky a tradiční zelená bylinková polévka nebo
špenát z kopřiv. Jidáše mažeme medem (v lidové
tradici mu byla vždy přičítána zvláštní léčivá moc).

Zelený čtvrtek je jedním ze tří nejdůležitějších
dnů svatého týdne a připomíná poslední večeři
Ježíše s učedníky. O tomto svátku lidé rádi seli a
sázeli rostliny, protože věřili, že stejně jako byl
Ježíš v tyto dny pohřben a vzkříšen, probudí se
rostliny z temné hlíny k životu.

Jidášky

hodiny vzejde kvásek. Mezitím utřeme tuk se
žloutkem a cukrem, přidáme vanilkový cukr a
strouhanou citrónovou kůru. Přidáme kvásek,
prosátou mouku, trochu soli a zbytek vlažného
mléka a zaděláme těsto (mísíme, až se nelepí a
dělají se bubliny). Zakryjeme a necháme asi
hodinu na teplém místě vykynout.
Z těsta zaplétáme provazce (mají prý
připomínat provaz, na kterém se Jidáš oběsil).
Podáváme s medem.

•

500 g polohrubé mouky, 1/4 I mléka, 100 g
másla, 30 g droždí, 70 g cukru, 2 žloutky, špetka
soli, citrónová kůra, 1 vanílkový cukr, 1 žloutek
na potření těsta
Suroviny necháme přes noc v teple na
kuchyňském stole. Ráno rozdrobíme droždí,
rozmícháme ho se lžičkou cukru, lžící mouky a
třemi lžícemi vlažného mléka. Dáme na teplé
místo (většinou používám troubu, kterou jsem
předem velmi mírně rozehřála). Během čtvrt

Batikování vajíček

vosk (na teplotě velmi záleží!) a na zaschlé vajíčko
malujeme motivy složené z drobných čárek a
teček (podle velikonoční pohlednice). Úspěšnost
této
techniky závisí na velikostí hlavičky
špendlíku zapíchnutého do špejle, která nám
slouží jako tužtička, a na teplotě vosku.
„Trénovat" můžeme i předem
na papíře.
Hotovou kraslici překryjeme vrstvou tmavší
barvy. Necháme dokonale zaschnout a v
plameni svíčky rozpouštíme vosk a
stíráme hadříkem.
Objeví se malovaný motiv a kraslice
navíc dostane lesklý „mastný" vzhled.

•

Potřebujeme včelí vosk (místo něho je možné do
obyčejné svíčky – např. do hřbitovní svíčky v
kalíšku - přidat trochu oleje; efekt je stejný - vosk
tuhne pomaleji), plechový hrnek, starou pastelku,
špendlíky s menší plastikovou hlavičkou, hadřík,
svíčku, brilantní barvy (netoxická podoba někdejších
anilínek), štětec, starší aromalampu, čajové svíčky.
Během let jsme konečně objevili v naší
rodině postup, při jehož dodržení se
vajíčka celkem povedou i menším dětem.
Můžeme začít barevným základem.
Vyfouknutá vajíčka natřeme některou
světlejší barvou (žlutá, oranžová).
Špendlík zapíchneme do pastelky (která
nám bude sloužit jako násadka), v
aromalampě dokonale rozehřejeme včelí

Připraveno z knihy
Nápady od H. Doležalové
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