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Pohled na Kratonohy z ptačí perspektivy, foto Martin Lehký
1

Když
píši
tyto
řádky,
na teploměru rtuť ukazuje
-10°C, zmrzlé kaluže pod okny,
lidé zachumlaní do teplých šál a
čepic kráčí na nedělní procházku.
Úvahy o příchodu jara se z tohoto pohledu zdají jaksi předčasné. Rok s rokem se sešel, a že
v březnu po svátku svatého Josefa přichází první jarní den a čeká nás další koloběh života, tak to
nás určitě nepřekvapuje.
Co se událo v Kratonohách v prvních třech měsících roku 2018?
Věnovali jsme se opravě střechy na budově mateřské školy a jejímu odvodnění do stávající dešťové
kanalizace. Tato oprava dosáhla částky 210 000,- Kč. Zároveň prošla rekonstrukcí místnost
po olejové nádrži také v mateřské škole v částce 126 000,- Kč. Na začátku března byla podána
žádost o dotaci na projekt Venkovní učebny v Základní škole Kratonohy, kde je plánovaný rozpočet
1 494 213,-Kč a je zde možnost 95 % pokrytí uznatelných nákladů. Venkovní učebny by byly
realizované z dosavadních dřevníků na školním dvoře.

Jak se jistě na dalších stranách zpravodaje dočtete, veřejná schůze k projektu Kratonohy-splašková
kanalizace a čistírna odpadních vod se bude konat 24. 5. od 18:00 v hostinci U Kaštanu, kde by
měly být zodpovězeny všechny Vaše případné dotazy. Zahájení stavby je naplánováno na 4. 6.2018
a dokončení 4. 12. 2019. Celkový výdaj na tuto akci dosahuje částky 45 177 413,- Kč bez DPH. Co se
údržby zeleně týká, tak tady také nezahálíme. Pracovníci obce i přes nepřízeň počasí ostříhali
v intravilánu obce stromy a odborná firma se věnuje údržbě nových výsadeb v intravilánu a

extravilánu. Výchovné řezy budou provedeny během března 2018. Dosadby stromů v počtu 71 ks
budou provedeny v měsících duben a květen 2018. K 31. 5. 2018 budou všechny lokality
zkontrolovány, dosazeny stromy i keře a provedeny výchovné řezy. Jistě si nešlo nevšimnout
vykácených dřevin v okolí pomníku padlých. Po letních vichřicích byly letité cypřiše velmi
poškozené, přistoupilo se tedy k radikálnímu vykácení přestárlých dřevin a v jarních měsících
budou vysázeny v této lokalitě v podobě živého plotu šeříky.
S příchodem teplých dní o sobotách a nedělích začnou vrčet sekačky, cirkulárky a křovinořezy. V tu
ránu je po jarní či letní idylce. A tak pokusme se v těchto okamžicích přidržet křesťanských
zvyklostí a nechme neděli klidu a prožívání radosti z příchodu jara. A pokud nám to vydrží po celý
rok, tak opravdu nepotřebujeme vyhlášky omezující provoz hlučných zařízení o nedělích a svátcích.
Mějme tuto normu přirozeně v sobě.
Vítej, jaro, mezi nás!

Tereza Švarcová

Upozorňujeme občany na povinnost platby následujících poplatků pro rok 2018:
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování
komunálních odpadů (odvoz popelnic) - obecně závaznou vyhláškou obce Kratonohy č. 2/2017
byla stanovena výše místního poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu na 500,- Kč
za občana na kalendářní rok.
Místní poplatek ze psů – dle platné obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 činí poplatek za jednoho
psa 100,- Kč, za každého dalšího psa 100,- Kč.
Poplatky jsou splatné do konce dubna 2018. Úhradu poplatků lze provést na účet obce
s přiděleným variabilním symbolem, který bude uveden v dopise, jenž obdržíte od obecního úřadu
v první dekádě měsíce dubna.
Z důvodu plánované nepřítomnosti účetní obce je upřednostňována bezhotovostní úhrada
na účet obce (číslo účtu: 3028244/0300).
Případnou úhradu v hotovosti můžete provést v období od 17. do 30. dubna, a to ve dnech:
úterý
od 8.00 - 11.30 hod a od 13.00 – 18.00 hod.
pondělí a středa
od 9.00 - 11.30 hod a od 13.00 – 15.00 hod.
Vyzýváme občany, aby po obdržení informačních dopisů, v nichž budou obsaženy samolepky
„UHRAZENO r. 2018“, tyto samolepky neprodleně VYLEPILI NA POPELNICE.
Hradecké služby a.s., budou samolepky kontrolovat na začátku května!!
Dagmar Kadavá, účetní obce

Výpis vybraných usnesení zastupitelstva obce
Kratonohy z 35. veřejného zasedání, konaného
dne 27.12.2017
Zastupitelstvo obce Kratonohy:
 schvaluje rozpočet obce Kratonohy
na rok 2018 v podobě návrhu rozpočtu
zveřejněného v zákonné lhůtě před jeho
veřejným projednáváním a se změnami
podanými starostkou obce při jeho
projednávání na veřejném zasedání, a to
zvýšení výdajů v paragrafu 2349 - zvýšení
příspěvku pro Rybářský spolek Kratonohy
o 15.000,- Kč, dále zvýšení výdajů
v paragrafu 3399 - zvýšení o dar
pro Římskokatolickou církev Kratonohy
ve výši Kč 10.000,00. Celkem se výdaje
rozpočtu zvyšují o částku Kč 25.000,00.
Celkové rozpočtované příjmy ve výši Kč
10 213 250,00 a celkové rozpočtované
výdaje ve výši Kč 10 238 250,00, tímto se
rozpočet schvaluje jako schodkový s tím,
že schodek bude uhrazen ze zůstatku
roku 2017.
 schvaluje poskytnutí neinvestičního
příspěvku pro zřízenou příspěvkovou
organizaci Základní školu a mateřskou
školu Kratonohy, se sídlem Kratonohy čp.
98, PSČ 503 24, IČ 709 84 981, v celkové
výši Kč 1 239 000,00.
 schvaluje
poskytnutí
daru
Římskokatolické farnosti Kratonohy
na rok 2018 v roční výši Kč 10 000,00 a

zároveň pověřuje starostku obce
sepsáním a podpisem darovací smlouvy.
 schvaluje rozpočet Základní školy a
mateřské školy Kratonohy, příspěvkové
organizace, IČ 709 84 981, se sídlem
Kratonohy 98, PSČ 503 24 na rok 2018
v podobě návrhu rozpočtu zveřejněného
v zákonné lhůtě před jeho veřejným
projednáváním;
s
celkovými
rozpočtovanými příjmy ve výši Kč 7 309
000,00 a celkovými rozpočtovanými
výdaji ve výši Kč 7 309 000,00 se
rozpočet schvaluje jako vyrovnaný.
 pověřuje starostku obce Ing. Terezii
Švarcovou schvalováním rozpočtových
opatření takto: úprava rozpočtovaných
příjmů v neomezené výši a úprava
rozpočtovaných výdajů v maximální výši
Kč 150 000,00. Schválená rozpočtová
opatření předloží starostka na vědomí
zastupitelům obce na nejbližším zasedání
zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce
Kratonohy
deleguje
pravomoc
k provádění rozpočtových opatření
na
starostku
obce
v
příjmech
v neomezené výši, ve výdajích
do Kč 150 000,00 na jednu položku
rozpočtového opatření.
 schvaluje provedení opravy vnitřních
střešních svodů budovy MŠ Kratonohy.
Oprava bude provedena dle cenové
nabídky firmy Hejnastav s.r.o. se sídlem
533 63 Turkovice 2. Vnitřní svody budou

nahrazeny venkovními, které budou
zaústěny do obecní dešťové kanalizace.
Cena těchto prací činí Kč 178 700 bez
DPH.
Výpis vybraných usnesení zastupitelstva obce
Kratonohy z 36. veřejného zasedání, konaného
dne 5.1.2018
Zastupitelstvo obce Kratonohy:
 schvaluje návrh smlouvy o dílo v rámci
veřejné zakázky Kratonohy Kanalizace a
čistírna odpadních vod se zhotovitelem
Sdružením „ Stavoka Kosice + Stavoka
Hradec Králové + VODA CZ“, vedoucí
uchazeč Stavoka Kosice, a.s., vedlejší
uchazeč Stavoka Hradec Králové, a.s.,
vedlejší uchazeč VODA CZ s.r.o., IČ
25275119, Kosice 130, PSČ 503 51,
Kosice, za cenu bez DPH Kč 43 140 413,1
0, a pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.
 schvaluje žádost Bc. J. Štěpánka
o odstoupení z funkce 1. místostarosty
obce Kratonohy, ke dni 5.1.2018.
 schvaluje na funkci 1. místostarosty pana
Marka Veselého, a to ode dne 5. 1. 2018.
Výpis vybraných usnesení zastupitelstva obce
Kratonohy z 37. veřejného zasedání, konaného
dne 28.2.2018
Zastupitelstvo obce Kratonohy:
 schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace č. 1/2018 mezi
poskytovatelem Obcí Kratonohy a
příjemcem FK Kratonohy, z.s., IČ
42194865 se sídlem Kratonohy čp. 157,
PSČ 503 24, jejímž předmětem je

poskytnutí individuální neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Kratonohy ve výši
Kč 90 000,00 a zároveň pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy.
 schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace č. 2/2018 mezi
poskytovatelem Obcí Kratonohy a
příjemcem Mysliveckým spolek Podhájí
Kratonohy, IČ 48144363, se sídlem
Kratonohy čp. 111, PSČ 503 24, jejímž
předmětem je poskytnutí individuální
neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Kratonohy ve výši Kč 30 000,00 a zároveň
pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.
 schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace č. 3/2018 mezi
poskytovatelem Obcí Kratonohy a
příjemcem Spolkem pro Kratonohy, IČ
013272700, se sídlem Kratonohy čp. 118,
PSČ 503 24, jejímž předmětem je
poskytnutí individuální neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Kratonohy ve výši
Kč 10 000,00 a zároveň pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy.
 schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace č. 4/2018 mezi
poskytovatelem Obcí Kratonohy a
příjemcem
Rybářským
spolkem
Kratonohy, IČ 22752951, se sídlem
Kratonohy čp. 31, PSČ 503 24, jejímž
předmětem je poskytnutí individuální
neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Kratonohy ve výši Kč 25 000,00 a zároveň
pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.
Iveta Kašparová, místostarostka obce

MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
Valná hromada MS ČČK Kratonohy
se konala v sobotu 24. února 2018.
Členové schválili zprávu o hospodaření
místní skupiny, zprávu o její činnosti
v minulém roce a plán aktivit pro rok
letošní. Rádi bychom v prvním pololetí
zajistili návštěvu Digitálního planetária
v Hradci Králové s prohlídkou budovy a
astronomickým programem
moderovaným
zdejším
odborníkem.
Zároveň plánujeme zájezd do Babiččina
údolí spojenou s prohlídkou zámku
v Ratibořicích. O termínu konání obou akcí
Vás budeme informovat formou pozvánek
a plakátu na obecních vývěskách, které
budou obsahovat informace ohledně
přihlášek.

Vstup do místní skupiny je otevřen
pro všechny dospělé a děti starší šesti let.
Budeme rádi, pokud se s námi zapojíte
do činnosti našeho sdružení. Přihlášky jsou
možné
osobně
nebo
elektronicky
na cck-kratonohy@seznam.cz. Místní
skupina pracuje na neziskové bázi, tvoří ji
dobrovolnická činnost jejich jednotlivých
členů, a finančně podporuje obec
Kratonohy,
které
tímto
děkujeme

za opětovnou schválenou podporu i
pro rok 2018.
Posláním Českého červeného kříže je
mimo
jiné
popularizace
podpory
bezplatného dárcovství krve a jejich
složek. Dárcem krve a plazmy se může stát
osoba mezi 18 – 65 lety věku, která netrpí
vážnější alergií nebo nemocí. Na transfuzní
oddělení přichází dárce přímo, není třeba,
aby absolvoval prohlídku u svého
praktického lékaře. Krev je možné darovat
např. ve Fakultní nemocnici Hradec
Králové (budova č. 19), kde přijímají
prvodárce každý všední den od 7:00 hodin
do 11:00 hodin a ve středu od 14:00 –
17:00 hodin. Vzhledem k tomu, že
dárcovství krve je překážkou v práci
z důvodu obecného zájmu, náleží dárci
pracovní volno s náhradou mzdy.
V souladu s bezpříspěvkovým dárcovstvím
krve je využití slevy na dani v rámci
daňového přiznání nebo jiné výhody
poskytované Fakultní nemocnicí HK a
městem Hradec Králové. Více info
na www.fnhk.cz/transf. Pokud uvažujete
o zapojení do Českého dárců krvetvorných
buněk, tedy o možnosti stát se v případě
potřeby
dárcem
kostní
dřeně,
doporučujeme
prostudovat
web
www.darujzivot.cz
nebo
zavolat
na transfuzní oddělení FN HK tel. číslo
495 833 562.

Hezké jaro přeje za MS ČČK
Markéta Vinšová, předsedkyně.

MYSLIVECKÝ SPOLEK PODHÁJÍ KRATONOHY
Tradiční myslivecký ples byl první akcí roku 2018 a konal se dne 13. 1. v hostinci U Kaštanu
v Kratonohách. Tombola byla opět bohatá a mezi nejatraktivnější ceny patřila tři divoká
prasata, zajíci, bažanti. Z dalších cen je potom možné uvést pytle s ječmenem a kukuřicí,
obraz jelena, potravinové balíčky, tyčkový mixér, rychlovarnou konvici a mnoho dalšího.
K tanci a poslechu hrála kapela Splašený noty, která se postarala o výbornou atmosféru.

V únoru se stalo dobrým zvykem, že
v době konání masopustního veselí v
Kratonohách, přidává pomocnou ruku i
náš spolek. Nejinak tomu bylo i letos, kdy
jsme se opět podíleli na přípravě ovaru.
V březnu v našem spolku za účasti
místostarostky obce paní Kašparové
proběhla výroční členská schůze, na které
jsme zhodnotili uplynulé období a
plánovali další akce. Jednou z nich je úklid
odpadků a nepořádku kolem komunikací
v katastru našich obcí a i jinde v honitbě,
který se uskutečnil koncem března.
Začíná jaro a do přírody vstupuje nový
život. Příroda se probouzí ze zimního
spánku, začínají kvést jarní byliny, keře a
stromy. V honitbě můžeme spatřit první

mláďata zajíců či selat. V přírodě se
setkáváme s novými návštěvníky – posly
jara. Přilétají skřivani, špačci, holubi, husy
nebo sluky. Probíhá tok bažantů a hnízdí
kachny březňačky. Zvěř přestává být
postupně závislá na naší péči. Přechází
na zelenou potravu. I když zvěř navštěvuje
myslivecká zařízení méně, stále se k nim
vrací a proto ještě můžeme předkládat
jadrné krmivo. Především srnčí zvěř
v období přechodu na zelenou potravu,
parožení srnců a intenzivního vývoje plodu
v těle samic, potřebuje minerály a stopové
prvky více než kdy předtím.
Marcela Křepelová, členka spolku

FOTBALOVÝ KLUB KRATONOHY
Fotbalové jaro již začalo
Vážení
sportovní
přátelé,
příznivci kratonožské kopané.
„Čas letí jako bláznivý…“ zpívá
Karel Gott v jednom ze svých
hitů a nám nezbývá, než dát
autorovi textu písně „Muzika“
Pavlu Koptovi za pravdu. Ano,
zimní přestávka je tatam a
v době čtení těchto řádků je již
v plném proudu fotbalové jaro!
„Jak jsme na něj nachystáni?“
ptají se sebe samých fotbalisté,
„Jak jsou na něj nachystáni?“
ptají se fanoušci.

Naši mladší žáci se zúčastnili turnaje "Zimní stěžerská halová liga", který
se hrál od prosince 2017 do března 2018. Základní skupina se hrála
za účasti sedmi klubů (Černilov, Olympia HK, Stěžery, Dohalice,
Třebechovice, Hradec dívky a Kratonohy). Podařilo se nám postoupit
do semifinálové čtyřky, kde jsme porazili žáky hradecké Olympie 9:4.
Ve finále jsme nestačili Černilov, který nás porazil 12:6. Získali jsme
krásné 2. místo a na celý tým můžeme být hrdi. Turnaje se zúčastnili:
Adam Jedlička, David Jedlička, Martin Jedlička, David Lehký, Michal
Lesák, Vojta Rosůlek, Jiří Hanák, Marek Hruška, Máťa Klapka, Marek
Vyleťal, Kristian Vilím, Samuel Nun.

Zde jsou výsledky z přípravy:
FK Kratonohy „A“ - FC Hradec Králové U21 (Juniorská liga) 1 : 1, naše branka: Čada
FK Jiskra Heřmanův Městec (KP) 2 : 1, naše branky: 2x Jimmy
FC Hradec Králové U19 (1. liga st. dorostu) 1 : 3, naše branka: Jimmy
MFK Trutnov (divize) 3 : 0, naše branky: 2x Jimmy, Krejčík
MFK Chrudim (ČFL) 1 : 5, naše branka: Kouřil
SK Převýšov (ČFL) 0 : 1
FK Viktoria Žižkov (FNL) 1 : 4, naše branka: Tulach
SK Polaban Nymburk (ČFL) 0 : 3

Připomeňme si, že do jarních bojů startovalo v divizi naše A-mužstvo ze sedmého místa,
družstvo „muži-B“ v I. A třídě z příčky čtvrté.
Vážení a milí spoluobčané, sledujte internetové stránky našeho – Vašeho – klubu
www.fotbal-kratonohy.cz, facebookový profil „FK Kratonohy“ a vše podstatné se vždy
dozvíte.
Choďte, jezděte nám, prosím, fandit a mějte na paměti, že MY JSME KRATONOHY!
S úctou vedení FK Kratonohy, z.s.
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PŘEHLED UTKÁNÍ – JARO 2018 – FK KRATONOHY „A“
Čáslav
Kratonohy
autobus 12:30
Kratonohy
Pardubice “B“
Kratonohy
Brandýs n. L.
Kratonohy
Kolín
Živanice
Kratonohy
auta
Kratonohy
Vykáň
Vysoké Mýto
Kratonohy
autobus 14:15
Kratonohy
Letohrad
Zbuzany
Kratonohy
autobus 07:00
Kratonohy
Dvůr Králové n. L.
Admira Praha
Kratonohy
autobus 07:00
Kratonohy
Chrastava
Turnov
Kratonohy
autobus 14:15
Kratonohy
Mšeno
Trutnov
Kratonohy
autobus 14:15

PŘEHLED UTKÁNÍ – JARO 2018 – FK KRATONOHY „B“
25.03. 15:00
Týniště n. O.
Kratonohy
31.03. 16:00

Hostinné

Kratonohy

08.04. 16:30

Kratonohy

Náchod „B“
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Úpice

Kratonohy

22.04. 17:00

Kratonohy

Police n. M.
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Nový HK

Kratonohy
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Bílá Třemešná

Kratonohy
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Kratonohy

Sobotka

08.05. 17:00

Kratonohy

Kobylice

13.05. 17:00

Broumov

Kratonohy

19.05. 17:00

Kratonohy

Kunčice

27.05. 17:00

Kratonohy

Dobruška

02.06. 17:00

Kratonohy

Černilov

09.06. 17:00

Roudnice

Kratonohy

17.06. 17:00

Kratonohy

Trutnov „B“

Dnes na samém počátku nového roku 2018, co
končí tzv. osudovou osmičkou, jsem se
rozhodl, že představím všechny významné
osmičkové roky v dějinách Českého státu.
Může se ale stát nějaká významná politická, či
jiná událost i letos? Nebyly to jen osmičkové
roky 20. století. Tady jsou i další významnější osmičkové roky v českých dějinách. A to pěkně z celé
historie našeho státu:
658 Smrt Sáma, jednoho z prvních známých vládců na území české kotliny. Je však také možné, že
zemřel o rok později 848 Válečné střetnutí Čechů s franským vojskem Ludvíka Němce. Trvalo do
dalšího roku a vítězně z něj vyšly české oddíly. 898 Na Moravě vznikly rozpory mezi Mojmírem II. a
jeho bratrem Svatoplukem. Toho využili Frankové, avšak byli poraženi 908 Rozvrat velkomoravské
říše, způsobený opakovanými maďarskými útoky. 1048 V Rajhradě na Moravě bylo u kostela sv.
Petra a Pavla založeno benediktinské proboštství benediktinského kláštera 1077/78 Olomoucký
kníže Ota a jeho manželka Eufemie založili na Hradisku u Olomouce benediktinský klášter. 1108
Přemyslovci nechali v říjnu svými ozbrojenci vyvraždit konkurenční rod Vršovců. 1158 Český kníže
Vladislav II. získal od římského císaře Fridricha Barbarossy královský titul. 1248 V listopadu se
konala bitva u Mostu, ve které Václav I. porazil odbojnou šlechtu, v jejíž čele stál jeho syn Přemysl.
1278 26. srpna - Bitva na Moravském poli s římským králem Rudolfem Habsburským. V bitvě
zahynul český král Přemysl Otakar II. V Čechách se dostal k vládě Ota Braniborský jako poručník
následníka trůnu Václava II. V zemi začal panovat nepořádek a zvůle. 1348 Král Karel IV. nechal
založit Nové Město pražské, pražskou Karlovu univerzitu, Karlštejn. K Českému státu byla připojena
Dolní Lužice.
1378 Umírá král Karel IV., k moci se dostává jeho
syn Václav IV. 1438 29. června Albrecht Rakouský
korunován českým králem. 1448 3. září obsadili
Prahu oddíly Jiřího z Poděbrad. Ten tak získal
významné postavení a začal užívat titul správce
Království českého. 1458 Zemský správce Jiří
z Poděbrad byl zvolen 2. března českým králem a
7. května korunován.
1468 Proti Jiřímu z Poděbrad vystoupil uherský král Matyáš Korvín a v průběhu roku obsadilo jeho
vojsko značnou část Moravy. V Plzni byla vytištěna Kronika Trojánská, první česká tištěná kniha.
1478 Vladislav Jagellonský a Matyáš Korvín uzavírají 7. prosince v Olomouci smlouvu, podle níž
směli oba používat titul českého krále. Vladislav Jagellonský v Čechách, Matyáš Korvín na Moravě,
Slezsku a Lužicích. 1508 Zemský sněm přijal nařízení proti Jednotě bratrské, jež měla být zcela
zničena. 1608 Do země vstoupilo vojsko rakousko-uherské konfederace vedené arcivévodou
Matyášem (bratrem Rudolfa II.) a moravský zemský sněm ho přijal za pána země. 25. června císař
Rudolf II. postoupil Matyášovi Moravu, Uhry a rakouské země a sám si ponechal Čechy a císařskou
korunu. Morava se tak stala nezávislou na Čechách. 1618 23. května byli při sjezdu českých stavů

vyhozeni z okna Pražského hradu císařovi místodržící, Jaroslav Bořita, Vilém Slavata a písař
Fabricius. Neúspěšné útoky císařských vojsk proti vzbouřenému Českému království. Začátek
třicetileté války (letos slavíme 400. výročí). 1648 Vpád švédských vojsk do Prahy. Obsazena byla
Malá Strana a Hradčany. 24.10. byl ve Vestfálsku podepsán mír, jímž skončila třicetiletá válka. 1738
V Praze vznikla první stálá činoherní scéna V Kotcích. 1758 V květnu vpadli na Moravu Prusové.
Jejich odpor byl zastaven u Olomouce. 30. června bylo pruské vojsko poraženo v bitvě u Domašova
rakouským vojskem vedeným generálem Laudonem. 1778 Další vpád pruských vojsk do severních
Čech. Marie Terezie pak nechala založit pevnosti Terezín a Josefov. 1818 V Praze bylo založeno 15.
dubna Vlastenecké muzeum v Čechách s pozdějším názvem Národní muzeum. (letos slavíme 200.
výročí). 1848 Revoluční rok. Schválena petice císaři, kde bylo požadováno zrovnoprávnění češtiny a
němčiny, zrušení poddanství, vytvoření státoprávního celku země Koruny české, svobodu tisku,
náboženství a shromažďování. Zrušení roboty, Slovanský sjezd, Windischgrätzova vojska potlačila
shromáždění studentů. Rakouský císař Ferdinand se vzdal trůnu ve prospěch svého synovce
Františka Josefa I. 1868 Začátek tzv. "táborového hnutí". Nový název říše: Říše rakousko-uherská.
16. května slavnostně položen kámen Národního divadla. 1878 7. dubna se konal ustavující sjezd
Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické. 1918 Vznik Československé republiky,
prezidentem zvolen T.G.Masaryk. Konec 1. světové války (letos slavíme 100. výročí) 1938
Všeobecná mobilizace. 29. září - Mnichovská dohoda, jejímž následkem se od Československa
oddělily příhraniční oblasti, které se postoupili Německu. 1948 25. února začátek komunistické
totality v Československu. 1968 Tzv. pražské jaro, prezidentem zvolen Ludvík Svoboda, 21. 8.
obsadili naši zemi vojska Sovětského svazu a dalších čtyř "spřátelených" armád, které učinilo konec
snahám o demokratizaci Československa. 1978 První Čech ve vesmíru 2. - 10. března byl na palubě
sovětské kosmické lodi Sojuz Vladimír Remek. 1998 V únoru naši hokejisté vítězí na olympijském
turnaji století v japonském Naganu. K vládě se za pomoci tzv. opoziční smlouvy s ODS dostává
Česká strana sociálně demokratická. Předsedou vlády se stává Miloš Zeman. 2008 Vstup ČR do
Schengenského prostoru. 2018 proběhla 2. inaugurace na prezidentský mandát Miloše Zemana
České republiky na 5 let.
Neméně je v této historii číslo 9, které se tu jako koncové promítá 11x.
Pro naši obec má č. 8 význam v tom, že si připomínáme 140. výročí založení naší školy roku 1878.
Zpracoval Josef Zackl, kronikář obce

Nevím již kdy a proč to skončilo, vzpomínám
si na okamžik, kdy moje novomanželka
v měsíci březnu udiveně pravila: „Máme na
dvorku nějaké muzikanty“. Co prý chtějí a
proč hrají? Nebyl čas vysvětlovat, že můj otec

byl Josef a též i já a jsme tomu příčinou, aby
přišli zahrát Rybičku, to byla tátova oblíbená.
Své ženě jsem dal do ruky lahvičku, kalíšky a
vše se konalo jak mělo. Já se musel přiznat, že

jsem to ani nečekal, byl to rok 1971 a ještě
pár let se tradice držela.
Původ jména Josef je zřejmě z Izraele a jak
známo nositelem tohoto jména byl svatý
Josef, manžel Panny Marie. Toto jméno je
oblíbené ve všech světadílech a má spousty
variant například, Jožka, Jožan, Jožánek,
Jozífek a slovensky Jozef. Dále Pepek, Pepík,
Pepan, Pepča i Pepíno, španělská verze je
José, italská Guiseppe, ruská Iosif, anglicky
Joé. Jsou i ženy s tímto jménem pokřtěny,
Josefa, Josefína, Josefka, Pepina i Pepička.
No a proč tedy Pepa? Z italského Giuseppe,
tam zdrobněle Beppe a k nám to došlo jako
Pepe, Pepa.
Co se týká dalších tradic v obci, byly to
Šibřinky
/Masopustní
průvod/
který
s přestávkami trvá dodnes, děti chodily
k biřmování /svaté přijímání/, dožínky-

V obecním Zpravodaji č. 3 z roku 2017
informuje místostarostka obce paní Iveta
Kašparová o uzavření pošt v obcích. Mimo
jiné cituji z tohoto článku:
„Vzhledem k tomu, že Obec Kratonohy
trvá na zachování služeb České pošty
pro občany naší obce, rozhodlo
zastupitelstvo obce o provozování
pobočky
pošty
v Kratonohách
prostřednictvím projektu Pošta Partner“.
Tato informace je skutečností od 1. února
2018. A nyní jen trochu historie. Poštovní
úřad v Kratonohách vznikl 22. června
1869, tudíž v letošním roce by v červnu
oslavil 149 let a je to škoda, že se
nedočkal výročí od vzniku, to je 150 let.

průvod, průvod Božího těla, vynášení Morany
a pouštění po vodě,

pietní akt k pomníku padlých, ten se
dodržuje, ale v malém počtu přítomných,
vyprovázení branců s hudbou, to skončilo
zřejmě v roce 1969. Další hezká tradice byla
stavění májky s hudbou v průvodu a tancem,
která skončila roku 1993. Možná že jsem
nějaké opomněl.
Josef Zackl, obecní kronikář

Úřad nebyl stále na stejném místě, prodělal svůj
vývoj v různých číslech popisných, než se
nakonec usídlil v budově obecního úřadu. Za tu
dobu se zde vystřídala spousta poštmistrů i
poštovních doručovatelů a doručovatelek. Také
jeho obvod v minulosti byl veliký a zahrnoval až
11 obcí v okolí. Až v posledních letech, před
rokem 1989 zahrnoval jen tři obce Kratonohy,
Michnovku a Obědovice. Dále nebudu historii
pošty rozvádět, je možné si ji přečíst v knize,
vydané Obcí Kratonohy pod názvem „700 let
od první písemné zmínky Kratonohy 1316 –
2016“ , která je k zakoupení na obecním úřadě.
Závěrem chci poděkovat zastupitelstvu obce, že
nedopustilo uzavřít poštu tak, jak se stává
v některých obcích.
Václav Košťál, občan Kratonoh a filatelista

Reakce na příspěvek pana Josefa Zackla,
vydaný v Obecním zpravodaji, v prosinci 2017 k tématu „319. výročí bitvy u Zenty“
Vážení čtenáři zpravodaje, dosud jsme umožňovali zveřejňování příspěvků každému, kdo do
zpravodaje přispět chtěl. Příspěvky neupravujeme. K příspěvku pana Zackla nám byla doručena
kritika, kterou na přání kritiků zveřejňujeme. Sto lidí, sto názorů. Kritiku neupravujeme.

Moc se omlouvám, že obtěžuji, ale nešlo nereagovat. Přestože mám tendence vše hodnotit
spíše pozitivně a rozdávat znaménka „+“, tak tentokrát musím dát jedno velké „-“.
A to za článek p. Zackla v minulém vydání „Obecního zpravodaje“. Ten pod záminkou
výročí bitvy u Zenty, kterou máme, zaplať pán bůh, několik set let za sebou, rozkrývá své
politické ambice. Škoda, že si nevybral jinou, slavnější válku. Třeba bitvu u Thermopyl. Ta má
též pěkné výročí. Proběhla přesně před 2498 roky.
Popis krutého týrání zajatců působilo mírně morbidně. Asi nám chtěl autor vylepšit
předvánoční náladu. Co lidstvo lidstvem je, války ho vždy provázely. O týrání člověka
člověkem, jenž si ve své nenávisti a fanatismu vymýšleli nechci ani mluvit. A byli to i křesťané,
kteří se neštítili drastického mučení jinověrců. To pan „historik“ nějak pominul. Války,
bohužel, byly, jsou a nejspíš budou. Ale jednu bitvu vedeme neustále. A to boj s lidskou
hloupostí a omezeností. To se však, jak jsem si nyní znovu uvědomil, vyhrát asi nedá.
Nejvíce mě zaujal závěr tohoto, doufám, že ojedinělého selhání plný vulgarit, urážek a
polopravd. Spolu s povědomým naháněním strachu. Snad mu vedl ruku sám p. Okamura
nebo někdo z rodiny Ovčáčků? Jakoby té zloby a nenávisti nebylo mezi lidmi dost.
Při pomyšlení, že p. Zackl je kronikář obce a měl by se zabývat hlavně fakty, mě mírně
zamrazilo. Ještě, že zpravodaj moc nečtou děti.
Dalším zklamáním bylo, proč takovýto „pseudopolitický výlev“ našel místo v Obecním
zpravodaji? Kterýžto má obsahovat hlavně zprávy týkající se obce a nebýt tribunou xenofobie
a politických blábolů.
Prý jsme Homo sapiens. Člověk moudrý, neb rozumný. Zkusme se, prosím, alespoň někdy,
dle toho chovat! A ignorujme hlasy populistů, kteří nevidí ani za zídku svého hnojníčku.
Někdo by se asi měl slušným lidem omluvit. Děkuji za pozornost.
Milan Dostál, občan z Michnovky

Na základě tohoto se kulturní výbor rozhodl vydat Pravidla pro zveřejňování příspěvků, která
zveřejňujeme.
1.
2.

Pravidla pro zveřejňování příspěvků platí pro tištěné vydání Obecního zpravodaje Kratonohy
Michnovka.
Tato pravidla jsou určena pro přispěvatele z řad organizací, spolků, ale i z řad občanů.
Odesláním příspěvku vyjadřuje každý souhlas s níže uvedenými pravidly a zároveň se tak zavazuje je
dodržovat a nést i případné následky.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

Zpravodaj vychází čtvrtletně a je distribuován do všech domácností obcí Kratonohy a Michnovka
zdarma. Dále je zveřejněn na webových stránkách Obce Kratonohy. Zpravodaj vydává Kulturní výbor
obce Kratonohy (dále jen redakce).
Uzávěrka příspěvků je vždy do termínu uzávěrky, který je uveden v předešlém vydání zpravodaje.
Vydávaní zpravodaje se řídí zákonem č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání
periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), v platném znění.
Účelem zpravodaje je poskytnout obyvatelům objektivní informace týkající se:
 informace z jednání zastupitelstva obce Kratonohy
 informace organizací a občanských sdružení, příspěvky občanů
 informace z oblasti školství, zdravotnictví, kultury, společenské akce, pozvánky
 společenskou kroniku, jako jsou jubilea, živá a mrtvá kartotéka,
Ve zpravodaji mají přednost při uveřejňování příspěvky a informace, které se týkají aktuálního dění v
obci a plánovaných akcí. Ostatní informace budou zveřejněny dle volného místa daného čísla, obsahu
článku
a jeho
důležitosti
a zajímavosti
pro
občany
Kratonoh
a
Michnovky.
Příspěvky nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevracejí. Zasláním příspěvku potvrzuje autor,
že je držitelem autorských práv, které poskytuje vydavateli k uveřejnění ve zpravodaji.
Příspěvky jsou přijímány v textovém formátu DOC, DOCX, TXT, RTF (tabulky XLS) s českou diakritikou.
Články
je
možné
posílat
e-mailem
na
adresu
obec@kratonohy.cz
nebo
mistostarosta@kratonohy.cz. Ve výjimečných případech, kdy přispěvatel nemá možnost
elektronického zaslání, lze příspěvek napsaný čitelně rukou nebo na psacím stroji, případně na CD
nebo USB flash disku, odevzdat osobně na Obecním úřadě Kratonohy. Součástí příspěvku mohou být
fotografie.
Příspěvek musí být vždy podepsán plným jménem autora, případně celá jména spoluautorů. Autor
nebo zdroj musí být uveden i u fotografie. Kvůli ověření autorství příspěvku je nutné uvést kontaktní
údaje (adresa, e-mail a telefon). Neposkytnutí kontaktních informací je důvodem k neotištění
příspěvku. Kontaktní informace slouží pouze pro potřeby redakce a nebudou poskytovány třetím
osobám.
Pravidelní přispěvatelé - doporučený rozsah příspěvků ve zpravodaji by neměl přesahovat
1 – 2 strany A4.
Nepravidelní přispěvatelé – přihlíží se k obsahu sdělení, v závislosti na významu sdělení může být
individuálně umožněn větší rozsah příspěvku (významná výročí apod.).
Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravit publikované příspěvky. V případě neúměrně dlouhého
textu může být příspěvek zkrácen nebo může redakce rozhodnout o uveřejnění textu v plném rozsahu.
O zveřejnění více než jednoho příspěvku stejného autora v jednom čísle zpravodaje, o zveřejnění
příspěvků přesahujících maximální stanovený rozsah rozhoduje redakce. O výběru příspěvků ke
zveřejnění rozhoduje redakce.
Příspěvky, které nebudou z důvodu velkého množství došlých příspěvků otištěny, mohou být otištěny
v čísle následujícím.
Redakce má právo na jazykovou a stylistickou úpravu příspěvků, které budou zveřejněny
v tištěném zpravodaji.
Za správnost a věcnost údajů v příspěvku odpovídá autor externího příspěvku, nikoli redakce.
Redakce není zodpovědná za obsah, správnost, kvalitu, původnost příspěvku a pravdivost informací.
Dále nemá povinnost zkoumat, zda případným uveřejněním dezinformací nejsou porušována práva
třetích osob.
K zaslaným příspěvkům lze přidat fotografie a obrázky, které souvisí s obsahem článku. Fotografie
a další doprovodné grafické materiály se dodávají v grafických formátech (JPG, PDF) jako samostatné
soubory. Fotografie se nepřijímají vložené do Wordu, PowerPointu či jiných aplikací. Historické
fotografie, které nejsou v digitální podobě, je možné dodat v klasickém provedení, fyzicky. Fotografie
musí mít odpovídající tiskovou kvalitu, (min. 300 DPI). Velikost souboru by měla být zpravidla

alespoň cca 1 MB. K fotografii je nutné uvést jméno autora nebo zdroj, případně popis fotografie.
Zasláním fotografie nevzniká redakci povinnost ji uveřejnit. Autor zodpovídá za původ fotografií.
Případné porušení autorského zákona si řeší sám na vlastní náklady.
19. Pozvánky ve formě plakátu mohou být přijaty pouze po individuální dohodě v závislosti na celkovém
rozsahu textových příspěvků. Mohou být zařazovány kulturní a společenské akce všech pořadatelů.
Musí se jednat o akce konané v Kratonohách či na Michnovce. V časovém přehledu je možné uvést:
název akce, základní charakteristiku (např. koncert, akce pro děti, přednáška, apod.), termín, místo
a hodinu konání, vstupné, příp. předprodej, kdo je pořadatel a webovou adresu, kde je možné získat
další informace o dané akci.
20. Příspěvek je možné odmítnout, pokud:
 text vykazuje znaky žalovatelnosti dle tiskového zákona, resp. obsahuje vulgarizmy, osobní
urážky, hanobení státu, rasy, přesvědčení, náboženského vyznání apod.
 se týkají soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisejí s obecní
tématikou
 text vykazuje komerční znaky – reklama, nabídky komerčních služeb a výrobků
 pozvánky a obecná sdělení nemají přímou vazbu na dění v Kratonohách či na Michnovce
21. Obecní zpravodaj Kratonohy Michnovka vydává Kulturní výbor obce Kratonohy, se sídlem
503 24 Kratonohy 31 a je registrován Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 20091.

Za Vaše příspěvky děkujeme. Kulturní výbor obce Kratonohy

Narodili se

Dne 19. 1.2018 se narodila Adéla Hošková,
rodiče Naďa a Martin Hoškovi z Kratonoh

Dne 19.12.2017 se narodil Jan Kastler, rodiče
Marie Pejcharová a Jan Kastler z Michnovky

Dne 8. 1. 2018 se narodil Adam Veverka,
rodiče Veronika Petrusová a Tomáš Veverka
z Kratonoh

Dne 25. 1.2018 se narodila Barbora Suchá,
rodiče Pavlína Lakmayerová a Daniel Suchý
z Kratonoh

Srdečně blahopřejeme šťastným rodičům.

Jubilanti v I. čtvrtletí 2018
60 let oslavil:
pan Jiří Štěpánek z Kratonoh č.p. 85
65 let oslavily:
paní Drahuše Šmatolánová z Kratonoh č.p. 81
paní Eva Haladová z Kratonoh č.p. 175
paní Blanka Kulhánková z Kratonoh č.p. 139
70 let oslavili:
pan Josef Řehák z Kratonoh č.p. 173
pan Josef Klapka z Kratonoh č.p. 123
75 let oslavil:
pan Petr Plot z Kratonoh č.p. 62

80 let oslavili:
pan Jaroslav Nulíček z Kratonoh č.p. 64
paní Eliška Janíčková z Kratonoh č.p. 27
91 let oslavila:
paní Marie Vilímová z Kratonoh č.p. 9
92 let oslavila:
paní Růžena Jánská z Kratonoh č.p. 40
94 let oslavila:
paní Magdalena Babicová z Kratonoh č.p. 146
Gratulujeme všem oslavencům a přejeme
pevné zdraví, štěstí a spokojenost do dalších
let.

Opustili nás
Dne 25.1.2018 zemřela ve věku 90 let paní Věra Bieblová z Kratonoh č.p. 1 - Domov Libuše.
Dne 30.1.2018 zemřel ve věku nedožitých 63 let pan Jiří Moravec z Michnovky č.p. 37 – hájenka.
Dne 20.2.2018 zemřela ve věku 93 let paní Anežka Čížková z Kratonoh č.p. 1 – Domov Libuše.
Čest jejich památce.

DUBEN -

21.4. Tajný výlet pro seniory
24.4. Praskačský zpěváček ZŠ Praskačka – akce Mikroregionu
26.4. Návštěva digitálního planetária v HK - akce ČČK
30.4. Pálení čarodějnic

KVĚTEN -

4.5. Pokládání věnce k pomníku padlých
5.5. Lesní závod v Libčanech – akce Mikroregionu
25.5. Prezentace - VÝSTAVBA KANALIZCE A ČOV KRATONOHY
26.5. Výlet do Babiččina údolí - akce ČČK

ČERVEN -

Dětský den – termín bude upřesněn
16.6. Česenkovy Libčany – akce Mikroregionu
Ukončení školního roku se stanováním – termín bude upřesněn

V rámci knihovny proběhla soutěž pro děti
v malování na téma „Můj oblíbený hrdina
filmu nebo knížky“. Celkem soutěžilo
9 dětí ze Základní školy Kratonohy ve věku
6-10 let. Vybrat ten nejlepší obrázek bylo
opravdu těžké. Nakonec jsme zvolili
vítězku této soutěže, kterou se stala
Adélka Šimková z 3. třídy, se svou
hrdinkou sovičkou GOLDWING z knižní
série Soví kouzlo. Všechny děti obdržely
od paní knihovnice malý dáreček.

Kateřina Pavlíčková, knihovnice

Tříkrálová sbírka

Zleva stojící: Radka Lehká, Barunka Šimková, Anička Špalková, Venda Černý, Tomáš Košťál,
Barunka Voženílková, Věrka Voženílková, Verunka Voženílková, Adélka Šimková, Anežka
Dodávková, Tereza Švarcová, Terezka Říhová, Adélka Vinšová, Markéta Vinšová.
Sedící: David Lehký a Anička Dymešová.

Masopust

Dětský karneval

Redakční rada si vyhrazuje právo na grafickou a gramatickou úpravu příspěvků.
Za správnost příspěvku (zejména po právní stránce) odpovídá vždy autor příspěvku.
Názory autorů příspěvků nemusí být shodné s názory redakční rady či zastupitelstva obce.
Každé číslo je doručováno do všech domácností našich obcí zdarma.
Obecní zpravodaj vydal Kulturní výbor Zastupitelstva obce Kratonohy nákladem 320 ks.
Periodický tisk územního samosprávního celku.
Vydání dalšího čísla zpravodaje připravujeme na II. čtvrtletí 2018.
Uzávěrka příspěvků bude 16.6.2018.
Publikace je registrována Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 20091

