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Úvodní slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
končí volební období 2014-2018. Dovolte mi krátké ohlédnutí a současně zamyšlení nad tím, co
nás čeká v dalším období. Naše obec začíná být zatížena stavebními pracemi, a tak děkuji všem,
kdo jsou trpěliví, vstřícní a pomáhají nám. Každý stavebník ví, že stavba přináší určité nepohodlí,
které je však dočasné a vyváží jej poté hotové dílo. Změníme o kousek podmínky našeho života.
Budování kanalizace je nutné pro dobré životní prostředí. Po jejím dokončení lze ale konečně
zahájit také opravy cest, chodníků, a zlepšit tak vzhled našich domovů, zmodernizovat či opravit
komunikace.
Ráda bych připomněla volební program tohoto zastupitelstva. Všechny body jsou splněny, i přes
některé kotrmelce jako několikery výměny starostů. Do funkce starosty jsem nastoupila před
dvěma lety a vůbec jsem nevěděla, co mě čeká a nemine. Jsem ráda, že zastupitelstvo táhlo za jeden
provaz a povedlo se naplnit všechny body slibovaného volebního programu. Jak všichni víme,
hlavním bodem bylo zahájení výstavby kanalizace. Té se samostatně budeme věnovat až do jejího
dokončení v rubrice „Kanalizace a čistírna odpadních vod Kratonohy“.
Těmito řádky bych se chtěla omluvit některým spoluobčanům, kterým jsem ještě nedávno poskytla
teď už nepravdivou informaci, že budu kandidovat i na volební období 2018-2022. Opravdu jsem
tomu i sama věřila, práce na úřadě mě naplňuje, baví a poznala jsem plno skvělých lidí. Vše ale
bylo již na úkor rodiny a mého zaměstnání. Pro další období u mě zvítězila rodina. Přeji naší obci,
aby do voleb šli lidé, kteří mají zájem pracovat, mají na to čas a mohou tak opravdu přispět k
rozvoji dobrými nápady a konkrétními činy. Věřím, že se v obci najdou takovíto lidé
do budoucího 7-členného zastupitelstva a budou pokračovat v započaté práci. A my ostatní se
v hojném počtu dostavíme 5 .- 6. 10 ke komunálním volbám a svým hlasem jim vyjádříme svou
podporu.
Obracím se na Vás na občany, abyste byli k sobě tolerantní. Narůstají problémy s nedobrými
sousedskými vztahy a se vzájemnou komunikací. Važme si země, ve které žijeme. I přes negativní
zprávy, kterými nás živí média, je u nás dobře.
Děkuji všem, kdo svou prací a přístupem pomáhají naší obci. Práce ve vedení obce je velmi
náročná a já děkuji za pomoc a podporu všem členům zastupitelstva, spolupracovníkům a občanům,
kteří hledají cesty, jak to jde a ne naopak. Nedá mi, abych nejmenovala dvě báječné dámy pracující
na úřadu paní Dagmar Kadavou a Lucii Šimkovou, bez jejich pomoci by uplynulé dva roky ve
funkci byly opravdu krušné. Všem Vám přeji příjemné prožití letních měsíců a dětem krásné
prázdniny.
															
												
Tereza Švarcová
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Volby do zastupitelstva
Volby do zastupitelstev obcí se budou konat ve dnech 05. - 06. října 2018.
V první den voleb – v pátek 5. 10. 2018 proběhne hlasování od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
druhý den voleb – v sobotu 6. 10. 2018 se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Sčítání hlasů proběhne v sobotu 6. 10. 2018 ihned po uzavření volebních místností. Každý
volič může v týchž volbách do zastupitestev obcí hlasovat pouze jednou.
REGISTRACE KANDIDÁTNÍCH LISTIN:
Příjem, projednání a registraci kandidátních listin zajišťuje na odboru správním paní Renáta Vaňková, tel.: 495 707 441,
kancelář č. 196 (zvýšené přízemí pravého křídla budovy).
Kandidátní listiny mohou volební strany podat nejpozději 66 dnů přede dnem voleb, tj. do 31. 7. 2018 do 16:00 hodin.
Doporučujeme zmocněncům volebních stran termín podání kandidátní listiny dopředu objednat telefonicky
na tel.č.: 495 707 441.
Vzory kandidátních listin, prohlášení apod. naleznete na www.hradeckralove.org/urad/volby.

Výpisy z usnesení:
z 38. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy,
konaného dne 5.4.2018:
Zastupitelstvo obce Kratonohy schvaluje přijetí investičního
úvěru od České spořitelny, a. s. až do výše
18 000 000,-- Kč na financování projektu Kratonohy splašková kanalizace a čistírna odpadních vod se splatností
do 31.12.2037. Peněžité závazky vzniklé na základě této
smlouvy o úvěru nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími
prostředky, tj. pouze budoucími rozpočtovými příjmy obce
Kratonohy. Zastupitelstvo Obce Kratonohy pověřuje starostku
obce Ing. Terezii Švarcovou sjednáním podmínek úvěru a
podpisem úvěrové dokumentace.
Zastupitelstvo obce Kratonohy schvaluje uzavření dohody
mezi obcí Kratonohy a paní Ivetou Kašparovou, bytem
Kratonohy č.p. 41, jejímž předmětem je výkon činnosti
na přepážce Pošta partner Kratonohy na období ode dne
5.4. 2018 do 31.12.2019.
ze 40. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy,
konaného dne 8.6..2018:
Zastupitelstvo obce Kratonohy stanovuje počet zastupitelů
pro následující volební období v souladu s ustanovením
§ 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů na 7; tzn. že ve volbách konaných
ve dnech 5. – 6. října 2018 bude do zastupitelstva obce
Kratonohy voleno celkem 7 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Kratonohy schvaluje návrh Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
č. DS2018/2851 mezi Obcí Kratonohy jako příjemce dotace
a Královéhradeckým krajem jako poskytovatelem dotace,
jejímž předmětem je poskytnutí účelové investiční finanční
podporu na realizaci stavby „Kratonohy – splašková kanalizace
a ČOV“ maximálně ve výši Kč 2000000,00; zároveň pověřuje
starostku obce podpisem této smlouvy.

Zastupitelstvo obce Kratonohy schvaluje návrh Dohody
o provedení záchranného archeologického výzkumu mezi
objednatelem Obcí Kratonohy a zhotovitelem Muzeem
východních Čech v Hradci Králové, jejímž předmětem je
provedení záchranného archeologického výzkumu
na stavbě „Kanalizace a ČOV“ v k. ú. Kratonohy,
v maximálním nákladu Kč 100 000,00 bez DPH; zároveň
pověřuje starostku obce podpisem této dohody.
Zastupitelstvo obce Kratonohy schvaluje návrh Smlouvy
o nájmu majetku č.j. UZSVM/H/9548/2018-HMSU mezi
pronajímatelem Českou republikou – Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových a nájemcem Obcí Kratonohy,
jejímž předmětem je přenechání části pozemku parcel. č.
433/1 v k. ú. Kratonohy o výměře 540 m2 (oplocené víceúčelové
hřiště s umělým povrchem) k dočasnému užívání v období
od 1.7.2018 do 30. 6. 2026; zároveň pověřuje starostku obce
podpisem této smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kratonohy schvaluje návrh Smlouvy
o nájmu majetku č.j. UZSVM/H/9548/2018-HMSU mezi
půjčitelem Českou republikou – Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových a výpůjčitelem Obcí Kratonohy,
jejímž předmětem je přenechání části pozemku parcel. č.
433/1 v k. ú. Kratonohy o výměře 23 352 m2 a pozemku
parcel. č. 433/3 o výměře 208 m2 v k. ú. Kratonohy, k
bezplatnému užívání v období od 1.7.2018 do 30. 6. 2026
pro účely sportovní a tělovýchovné, spočívající
v provozování veřejného sportoviště k pořádání sportovních
akcí; zároveň pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kratonohy schvaluje provedení a úhradu
rekultivace travnatých ploch v areálu sportovního fotbalového
hřiště.
Iveta Kašparová, místostarostka obce

4 3 3
Autor článku

Vzpomínka na již proběhlá jubilejní
výročí naší školy od otevření r. 1878
Oslava, a to roku 1928 k 50. jubileu otevření školní budovy,
kdy řídícím učitelem byl Josef Čihák. V té době byly ještě
na stěně budovy 2 reliéfy, vlevo J. A. Komenského a vpravo
T.G. Masaryka.
Výročí, a to stoleté se konalo v roce 1978 pod vedením pana
třídního učitele Zdeňka Štěrby. Škola byla zařazena mezi ty
nejlepší v okrese. Čestným hostem byla vzácná návštěva
v osobě pana Petra Kostky, který v této škole začínal se svou
školní docházkou.
Výročí, a to 125 let od založení místní školy bylo v sobotu
13. září 2003. Ředitelka školy Božena Šotolová a starostka
obce Jitka Brádlová měly tu čest přivítat pana Pavla Bradíka,
hejtmana Hradce Králové a též náměstka ministryně školství
Petry Buzkové, p. ing. Müllera. Též náš čestný host Petr
Kostka nezklamal, přijal pozvání na akci a dostavil se.
Oslava, která nás čeká letos v září, nám připomene
140. výročí a věřím, že se vše vydaří a dostaví se mnoho
bývalých žáků z naší obce i z jiných míst naší republiky.
Každý z nás, kdo má nějaké spojení na spolužáky, může o
této akci podat informaci. Herec Petr Kostka údajně již
pozvání obdržel.

Rodičům Jiřímu a Františce Kostkovým se narodil Petřík
na ,, štaci,, po východních Čechách s hereckým uměním.
Výchova zbyla na babičku Gustýnu, na kterou Petr Kostka
rád vzpomíná s velikým vděkem. Ona mu vypravovala
o útrapách, ale i nadšení v tomto hereckém podnikání.

Ještě bych rád touto cestou poprosil starší občané o informaci
Dne 6.9.1924 byly vsazeny dva reliéfy na školní budovu, které věnoval starosta František Čihák. Jednalo se
o J.A. Komenského a T.G. Masaryka. Osobně si vzpomínám, že ještě r. 1958 tam reliéfy byly, možná i déle. V té době byla
prováděna velká rekonstrukce školy a nechce se mi věřit, že by se nalezl někdo, kdo by byl schopen či nařídit tuto historickou
památku rozbít. Dokonce v průběhu 2. sv. války bylo nařízení T .G. Masaryka sundat, tak byl zakopán i
s bustou, která byla ve škole. Po válce se znovu nainstalovala. Josef Zackl
Střípky z naší obce
Starší občané vědí, že v naší obci zanechal pověstnou stopu
známý pražský herec Petr Kostka. Jeho rodiče Františka a
Petr Kostkovi byli kočovnými herci, kteří jezdili
v maringotkách od obce k obci, kde nabízeli své herecké
umění. Proslýchalo se, že malý Petr tu měl babičku a když
rodiče náš kraj navštívili, zůstával u ní v Kratonohách. Stalo
se tak i v roce 1944, kdy nastoupil jako prvňáček do místní
školy. Spolužáky mu byli Zdeněk Vítek, Ladislav Včelák/
Obědovice/ a Eliška Janíčková. Kamarádil též s Ladislavem
Kinčlem, který ho prý učil jezdit na kole a též i jiné lotroviny.
Mě ovšem nejvíce zajímalo příjmení babičky a kde že to
stavení stálo. Byl zmiňován pozemek na dnešní parcele Jany
Košťálové - Huškové čp. 92. V pátrání této záležitosti jsem
navštívil některé starousedlíky a postupně jsem se dopátral
tohoto faktu. Tedy, dotyčný domek stál v prostoru rodiny
Švecových čp.76, dnes Vodičkovi. Domek byl původně delší
až k silnici. Nyní je v pozadí jen bývalá část stodoly. V domku
pobývalo více rodin a nájemníků. Také paní Vávrová, která
se o Petra též starala, ale hlavně jeho babička Gustýna
Winterová Želenská. Ta byla též známou herečkou. Petr
Kostka navštívil naši obec vícekrát, právě na 100. výročí
školy r. 1978 a taktéž v roce 2003 na 125. výročí. Ještě tu byl
na pozvání Občanského fóra v roce 1990, kdy zahráli

s manželkou Carmen Mayerovou lyrickou prózu na sále
u Špásů. O rok později se ještě s dcerou zajeli podívat
na interiér našeho kostela. Dodatek – podobný článek již
ve Zpravodaji uváděl kronikář Václav Košťál.
Chtěl jsem tuto upřesněnou skutečnost přiblížit i mladším
občanům. Josef Zackl, kronikář obce

Reakce na příspěvek vydaný v Obecním zpravodaji,
v prosinci 2017 k tématu „319. výročí bitvy u
Zenty“
Má reakce na kritický ohlas mého aktuálního článku je
příznivá a přiznám, počítal jsem s touto reakcí. Nicméně
bylo daleko více pozitivních ohlasů. Využil jsem článku z
internetového odkazu, který popisoval historickou událost,
která je čím dále tím více aktuálnější, tedy ohledně migrantů.
Již každý týden se z médií dozvídáme smutné skutečnosti.
Ale v pořádku, každý to vnímá jinak, za silnější výrazy se
omlouvám a rasista nejsem. Ještě chci připomenout na
kratonožskou stopu. Na tomto válečném křižníku Zenta
sloužil náš rodák p. Josef Vorel z čp. 85 v 1. světové válce
roku 1914. Křižník byl potopen nepřátelskou lodí a téměř
polovina vojáků zahynula a též i J. Vorel.
Josef Zackl
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Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v Kratonohách
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo Obce Kratonohy se shodlo na tom, že majitelům nemovitostí v naší obci, kteří dosud
nevyužili zajištění projektové dokumentace na kanalizační přípojku ke své nemovitosti, včetně
územního souhlasu, toto nabídne ve „druhém kole“.
Zájemce proto vyzýváme, aby svůj požadavek spolu se svými kontaktními údaji, doručili
do 16.7.2018 na obecní úřad paní Lucii Šimkové.
Tyto zájemce upozorňujeme, že dosud není rozhodnuto o financování nákladů spojených se
zajištěním jejich projektové dokumentace a územního souhlasu. Před zahájením potřebných
jednání jim ale toto stanovisko sdělíme.
								

Marek Veselý – místostarosta obce

Vážení spoluobčané, dne 25. 5. proběhla veřejná schůze ohledně budování kanalizace v naší obci.
V těchto pár řádcích bych ráda shrnula to nejdůležitější. Na Poště Partner Kratonohy je možnost
pro Vás občany vyzvednut si projektovou dokumentaci k vaší nemovitosti.
Stavba byla zahájena dne 4. 6. 2018 a termín dokončení je dne 4. 12. 2019.
Co se finanční stránky týká celková cena bez DPH je 45 177 413,-. Dotačně jsme získali
29 000 000, z Ministerstva životního prostředí a 2 000 000,- z Královéhradeckého kraje. Zbylou
část musíme hradit z finančních zdrojů obce. Z tohoto důvodu máme poskytnutý úvěr u České
spořitelny. Ode dne 19. 5. se Obec Kratonohy stala plátcem DPH.
V průběhu léta budou probíhat práce v lokalitě Za Vlasákovými. Z tohoto důvodu nebude možné
vyvážet větve jak jste byli zvyklí. Ráda bych Vás touto cestou požádala o jejich ukládání
do připraveného kontejneru ve sběrném dvoře.
U Obecního úřadu ve vývěsce budou průběžně zveřejňovány informace důležité pro občany,
včetně kontaktů na zhotovitele.
Zhotovitel sdružení STAVOKA KOSICE + STAVOKA HK + VODA CZ
Nosek 		

stavbyvedoucí 737 269 519

Stavoka.Jiri.Nosek@seznam.cz

Macháček		

stavbyvedoucí 777 785 212

radim.machacek@stavokahk.cz

Zařízení staveniště bude umístěno na začátku vesnice v cípu „u Novotných“. Nepůjde si nevšimnout,
že některé keře budou odstraněny a stromy případně přesazeny, vše bude probíhat pod dohledem
odborné firmy a po dokončení stavby bude uvedeno do původního stavu.
V následujícím měsíci bude do lokality určené pro zařízení staveniště probíhat návoz materiálu
a bude provedeno vytyčení sítí. V místě zařízení staveniště dodavatel umístí informačního billboard
donátora akce.
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Tereza Švarcová
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GEOCACHING V KRATONOHÁCH
V první polovině našeho článku bychom nejprve rádi vysvětlili, co se vlastně za tímto možná pro někoho záhadným
slovem skrývá. Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS
při hledání skryté schránky nazývané cache (v češtině psáno i keš), o níž jsou známy její zeměpisné souřadnice.
Při hledání se používají turistické přijímače GPS nebo mobilní telefony. Člověk zabývající se geocachingem bývá
označován slovem geocacher, česky též geokačer nebo prostě kačer. Po objevení keše a zapsání se do logbooku ji
nálezce opět uschová a zamaskuje. Všeobecně oceňovaným prvkem geocachingu je umisťování keší na místech,
která jsou něčím zajímavá a přesto nejsou turisticky navštěvovaná. V popisu keše (listing) jsou pak uvedeny
informace o místě s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi. Keše se ale umisťují i do zajímavých míst velmi frekventovaných.
Keš bývá voděvzdorná, většinou plastová schránka. Zakladatel keše (owner - majitel) po jejím umístění zveřejní
její souřadnice na některý internetový server zabývající se geocachingem. Nejstarší a nejvíce využívaný server je
geocaching.com. Server umožňuje registrovaným uživatelům prohlížet keše na libovolném místě po celém světě.
Také si zde uživatel vede svůj online log, do kterého si zapisuje nálezy a stručně hodnotí nalezené keše. Všichni
lidé nezasvěcení do této celosvětové hry jsou pak v geocacherské hantýrce nazýváni jako mudlové. Termín pochází
ze série knih Harry Potter, kde se používalo k označení bytostí, které neumějí kouzlit. Geokačeři tak označují lidi
v okolí keše a snaží se pak před nimi svoji aktivitu zakrýt. Podezřelé chování při hledání keše totiž budí nežádoucí
zájem. Může se stát, že vandalský mudla kešku zničí, ustrašený mudla zavolá na geokačera policii, nebo zvědavý
mudla ukradne obsah kešky.
Historie geocachingu se začala psát v roce 2000, když USA uvolnily svůj původně vojenský navigační systém GPS
i pro širokou veřejnost. 1. 5. 2000 tehdejší americký prezident Bill Clinton oznámil odstranění umělé odchylky
přidávané do signálu GPS a tím se zlepšila přesnost systému GPS z desítek až stovek metrů na několik jednotek
metrů. Následně byla 5. 5. 2000 v USA založena první keš – plastový kbelík zakopaný v zemi. Její zakladatel Dave
Ulmer toto oznámil na internetové konferenci Usenet a hned také stanovil základní pravidla: Něco z obsahu si
můžeš vzít, něco tam vlož a zapiš se do logbooku. První keš v Evropě byla založena 3. 6. 2000 v Irsku. První a dosud
aktivní keš v Česku byla založena 1. 6. 2001 trojicí Američanů v Národním sadu ve Štramberku. Jednalo se zprvu
o igelitovou tašku pověšenou na strom. K červnu 2005 bylo v 215 zemích na celém světě registrováno přes 171 000
keší, z toho zhruba 700 v ČR. Boom českého geocachingu nastal v roce 2007, kdy bylo u nás do konce roku
zaregistrováno přes 5 600 keší. V únoru 2018 přesáhl počet keší v ČR hranici 90 000, z toho bylo 56 500 keší
aktivních. K datu 13. 6. 2018 je na celém světě aktivních 3 119 433 keší, plus jedna mimo planetu Zemi. Ta je
umístěná na Mezinárodní vesmírné stanici ISS, má aktuálně 1 log a nejvíce navštěvovaný listing.
ČR patří k pěti regionům s nejvyšším výskytem kešek na světě. Nejhustší síť schránek je v Praze, následují střední
Čechy. Nejnavštěvovanější keška na světě je pravděpodobně umístěna v Praze na Karlově mostě a pyšní se již 33
888 nálezy. Největší kešku pak najdete v Hostýnských vrších, kde schránku keše tvoří celá jeskyně o objemu 50
m3. Všechna výše uvedená čísla jsou zásluhou kolektivního úsilí miliónů lidí. Lidí, kteří mluví různými jazyky a
žijí v různých zemích. Všichni mají ale jednu věc společnou - geocaching. Do hry je v současné době zaregistrováno
přes 6 milionů nicků (přezdívek).
Náš geocachingový team Mindimouři založil dne 13. 8. 2015 první kratonožskou keš a věnoval ji památnému
stromu jilmu horskému. Od doby zveřejnění tuto keš navštívilo a úspěšně nalezlo 189 geokačerů. Další 4 se v logu
přiznali, že keš nenalezli – toto číslo bude ve skutečnosti jistě vyšší, málo kdo se totiž pochlubí neúspěchem.
V březnu letošního roku se na webu u naší keše objevil log, který nás opravdu velmi potěšil. Po svolení autora,
jsme se rozhodli o tento výjimečný log podělit i s vámi, jakožto s nezasvěcenou veřejností:
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Geocacher : tokaveja Premium Member

Found it 03/08/2018

...tak jak jenom začít... tuhle kešku mám v očku už celou dobu, vlastně od prvního dne, co se keškám věnuji... no
bude to jářku nyní 2 roky... jelikož nejsem žádný extra cestovatel a kešulky lovím doma na Moravě (Hodonín) nebo
příležitostně při služebních cestách, nebylo zatím v mých silách si přijet cca 220 km pro její odlov... až nyní se
náhodou povedlo... a proč to všechno??? ...o místě, kde tento přeborník stojí něco vím... vím, že měl být již pokácen
a vím, že díky paní Pacltové byl nahlášen a stal se nesmrtelným... velikou část svého života jsem strávil v budově
"mlejna"... ano, té trosky mlejna, která stojí kousíček od kešulky... Jako malé dítě jsem zde trávil prázdniny (a nejen
ty) a pomáhal dědečkovi ve mlejně, který zde byl mlynářem a obýval budovu i s babičkou... jsou to pro mě krásné
a nezapomenutelné střípky života... vlastně celá osmdesátá a devadesátá léta... v té době už sice mlýn dosluhoval
a sloužil převážně jen jako skladiště krmné pšenice, ale taky jsme zde s mlynářem připravovali stále krmné šroty
pro místní hospodáře... jářku, byly to zde nádherné léta... vůbec, celé okolí Kratonoh ve mně vzbuzuje obrovskou
krásnou vzpomínku na mé dětství, kde jsem jako dítě skotačil... Jelikož jsem i nějakou kešuli založil, tak nyní po
opětovné návštěvě tohoto místa přemýšlím, že by nebylo od věci věnovat ještě nějakou další krabičku této obci,
která je doslova propletena mým životem.... A vůbec životem mých rodičů a prarodičů... Maminka velmi často
toto místo navštěvuje, pač zde na hřbitově odpočívají její rodiče, a vždy se k nám domů na Moravu vrací zpět se
slzou v očku a haflem vzpomínek...
...samotná kešule nedělala problém, podobnou jsem už jistě někde viděl, ale zpracování je pěkné... už jen z důvodů,
které jsem výše popsal nemůžu jinak, než zde zanechat modrého bludišťáčka, poděkovat ze srdce ownerovi, že
kešku věnoval zdejšímu stromu a zdejšímu místu a na závěr napsat, že se stala mou nejoblíbenější krabičkou
geokačeřího putování....
		

Ještě jednou moc děkuji...

Již delší dobu jsme měli v plánu umístit další schránky ke všem významným památkám obce Kratonoh a ukázat
je lidem, kteří by sem jinak nezavítali. Log geokačera tokaveja nás v tomto plánu jen povzbudil. 20. 5. 2018 byla
zveřejněna druhá kratonožská keška věnovaná kostelu sv. Jakuba a církevním památkám v jeho okolí. Keš do 13.
6. již navštívilo 14 geokačerů. Během června pak byly následně zveřejněny další dvě keše. Třetí v pořadí je věnovaná
památné kapličce u hřbitova a čtvrtá keš barokní bráně a budově zámku. Plánovaná je i keš na Michnovce. Doufáme,
že novými kešemi zase někoho potěšíme.

Na Found it logy v našich keších se těší a pěkné léto všem přeje

Zdroje: https://cs.wikipedia.org, http://wiki.geocaching.cz, http://www.horydoly.cz, http://www.zasipkou.xyz
Geocaching logo je registrovaná ochranná známka společnosti Groundspeak, Inc. Použito se svolením.
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK KRATONOHY
Dětské rybářské závody se poprvé uskutečnily na rybníku „Bohdalák“ s rekordní účastí 30 dětí. Celkem se nachytalo
255 ks ryb.
Na 1. místě se umístil David Lehký, na 2. místě Adam Trávníček a na 3 . místě Šimon Jiránek.
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Josef Kašpar, předseda

MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
V druhém čtvrtletí tohoto roku jsme společně
podnikli dva výlety. Ve čtvrtek 26. dubna jsme se
vydali na výlet do Digitálního planetária v Hradci
Králové, které bylo nově vystavěno před třemi lety
hned vedle Hvězdárny na hřebenu mezi Zámečkem
a Novým Hradcem Králové. Budova vypadá jako
přistávající fantaskní vesmírný koráb, v jehož hlavním
sále si pro nás zástupci astronomické společnosti
připravili besedu a filmové promítání
o tajemstvích a krásách vesmíru.
Poslední květnovou sobotu jsme vyrazili
na každoroční zájezd, který nás tentokrát zavedl
do Babiččina údolí. Nejprve jsme společně absolvovali
prohlídku Ratibořického zámku, známého především
díky své nejslavnější majitelce kněžně Zaháňské.
Počasí nám více než přálo jak teplotou, tak slunečním
svitem a proto jsme byli rádi, že část procházky údolím
je vedena alejemi, které vrhaly příjemný stín. Díky
malému průtoku vody pak řeka Úpa u Viktorčina
splavu hlavně dětem posloužila jako vodácké
brouzdálko.
V červenci pro Vás s panem Zacklem připravíme
na pouťový víkend další sběratelskou výstavu. Budeme
se těšit na viděnou.
			

Pěkné prázdniny přeje za MS ČČK Markéta Vinšová, předsedkyně
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FOTBALOVÝ KLUB KRATONOHY
Divizní sezóna s pořadovým číslem „2“ je minulostí
Vážení a milí příznivci kratonožské kopané,
9. června borci našeho „A-týmu“ vyběhli v soutěžním ročníku 2017-2018 na trávník naposledy. Vítězným utkáním s FK
Jiskra Mšeno-Jablonec nad Nisou tak dopsali poslední kapitolu své divizní sezóny s pořadovým číslem „2“. V den uzávěrky
zpravodaje víme, že jsme získali ze 30 zápasů celkem 45 bodů (přesně polovina z maximálně možného počtu) a že naše skóre
se zastavilo na hodnotách 47 : 60. Z důvodu ještě čtyř neodehraných utkání jinými kluby ale nevíme, kolikátí v tabulce divize
„C“ nakonec skončíme. Jisté máme umístění v první desítce, a to je lepší než vloni, kdy jsme po 30. kole zaujali s 37 získanými
body 13. pozici – tu poslední, která ještě znamenala záchranu v soutěži.
Lepší než minulý rok… Stačí tato skutečnost k tomu, aby se sezóna dala hodnotit jako úspěšná? Zřejmě jak komu. Potěšením
pro diváky jistě bylo, že 33 bodů jsme získali na domácím hřišti. Fanoušci, kteří s námi cestovali i na venkovní zápasy by si
určitě zasloužili, abychom společně s nimi ze hřišť soupeřů přivezli více než 12 bodů, ale takový už je fotbal – soupeř chce
také vyhrát.
U mužstva se vystřídali tři hlavní trenéři. Sezónu zahájil Václav Pišta, 14. a 15. kolo odkaučoval Michal Lesák a v lednu 2018
družstvo převzal Zbyněk Dujsík, který s týmem vykročí i do nového soutěžního ročníku.
B-mužstvo
Ani družstvo „muži-B“ v den uzávěrky zpravodaje nevědělo, jak v I.A třídě dopadne. Dokonce mělo před sebou ještě jedno
mistrovské utkání s MFK Trutnov „B“. Každopádně jako nováček neskončí hůře než na 4. místě, což je skvělý výsledek a
nebýt zbytečných zaváhání, mohlo to dopadnout ještě lépe!
Po podzimu avizovaná změna na trenérském postu se neuskutečnila a mužstvo i v průběhu jarní části sezóny vedli Martin
Nun s Igorem Ročínem.
Mládež
Mladší přípravka statečně bojovala v okresním přeboru a poděkování patří kromě dětí také trenérům Ivo Váňovi, Miroslavu
Šiškovi a Miroslavu Pozlerovi.
Mladší žáci, rovněž účastníci okresního přeboru, si vybojovali účast ve finálové skupině „A“ a v den uzávěrky zpravodaje
nebyla jejich soutěž ještě dohrána. Poděkování ale už teď náleží hráčům samotným a za dlouholetou obětavou práci s mládeží
také trenérovi Jiřímu Čákovi.
Vedení FK Kratonohy děkuje všem, kteří svou činností soutěžní ročník 2017-2018 zajišťovali.
Sezóna by se nemohla odehrát bez podpory sponzorů. Poděkování proto patří Obci Kratonohy, dále společnostem a
podnikatelům: KONCEDO, Tecam, STAVOKA, MATEX, JAKO, ZS KRATONOHY, JEDLIČKA, Paleta (Jiří Čáka).
Hráči a funkcionáři FK Kratonohy děkují svým fanouškům za podporu a přejí jim krásné prožití dovolených, letos z části
zpestřených zápasy mistrovství světa v kopané. V novém soutěžním ročníku 2018-2019 se těšíme na viděnou!
Sledujte internetové stránky našeho – Vašeho – klubu www.fotbal-kratonohy.cz, facebookový profil „FK Kratonohy“ a vše
aktuální se dozvíte!
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Vedení FK Kratonohy, z. s.
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Domov Libuše
Dva roky za námi
Letos v polovině června jsme spolu s klienty Domova Libuše, jejich
rodinami, zaměstnanci a dobrovolníky oslavili dva roky fungování našeho
domova pro seniory. Ohlédneme-li se za oběma uplynulými roky, vidíme
obrovskou práci, kterou jsme spolu se všemi spolupracovníky odvedli.
Nebyly to dva roky prázdnin, třebaže na tu dobu vzpomínáme rádi a
s nostalgií. Že život seniorů může být i zábava svědčí fotografie, které si
čtenáři mohou prohlédnout v tomto čísle Zpravodaje. Mladší ročníky
sledují obrazové reporty ze života našeho Domova na facebookové stránce,
kam pravidelně umísťujeme nejenom obrázky, ale i informace.
Jsme rádi, že opravená budova zámku přispívá dobrému dojmu, kterým
působí na své obyvatele i návštěvníky celá obec Kratonohy. A jsme obzvlášť
rádi, že zámek slouží dobré a tolik potřebné věci, jakou je péče o seniory,
kteří již nemohou být ve svém domácím prostředí. Doufáme, že dvouleté
období existence našeho Domova rozptýlilo i ty poslední obavy a výhrady
některých obyvatel naší obce vůči našemu zařízení.
Věříme, že naši klienti u nás nalezli bezpečné útočiště a že se jim
v Kratonohách líbí. Přejeme Domovu Libuše, všem jeho současným
i budoucím klientům hodně spokojených a šťastných let.
Obci Kratonohy a jejím představitelům děkujeme za podporu a pomoc,
které se nám v naší práci dostává						
		
		

Lenka Antošová, ředitelka Domova Libuše
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LETNÍ KINO V KRATONOHÁH
4. srpna 2018 MAFIÁNOVI
Práskání se v mafiánském prostředí trestá smrtí. Proto se americký “kmotr” s celou rodinou musel v rámci programu na
ochranu svědků přestěhovat do Francie. Ačkoliv se agent Stansfield sebevíc snaží ve svém malém nudném městě zachovat
klid a pořádek, ne nadarmo se říká, že starého psa novým kouskům nenaučíš. V případě Freda Mazoniho (Robert DeNiro),
jeho krásné ženy Maggie (Michelle Pfeifferová) a dvou dětí Belle a Warrena to platí dvojnásob. Když k jejich svéráznému
životnímu stylu přičteme ještě fakt, že pomstychtiví mafiáni na sebe nenechají dlouho čekat, je jasné, že tento komediální
film Luca Bessona bude jízda.

8. září 2018 BOŽSKÁ FLORENCE
Pozoruhodný životní příběh Florence Foster Jenkins, „proslulé“ americké sopranistky. Tato žena tolik toužila stát se operní
pěvkyní, že to nakonec dokázala i přesto, že neměla snad ani kapku hudebního sluchu a zpívala falešně. Navzdory tomu na
závěr své kariéry vyprodala slavnou newyorskou Carnegie Hall, sklidila tam obrovské ovace a krátce nato zemřela šťastná
a spokojená
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Novinky ze školy a školky
Ve druhé polovině školního roku 2017/2018 nás čekalo mnoho akcí. V lednu jsme si opět vyzkoušeli novou formu třídních
schůzek, tzv. „tripartitu“, kdy se schůzky v dohodnutém čase zúčastnili rodiče, žák a třídní učitel.
V únoru a březnu jsme se zaměřili na etickou výchovu. S tématy Nebezpečné situace, Kamarádství a Jak se nehádat se
sourozenci za námi přijela paní Petra Stránská. V dvouhodinových blocích jsme se učili chovat v nejrůznějších nebezpečných
situacích, znát důležitá telefonní čísla. Téma hádek děti velmi zaujalo, protože mají své bohaté zkušenosti a zajímalo je, jak
si v situacích, kdy to se sourozencem nedá vydržet, mají poradit. Různé sourozenecké slovní i fyzické šarvátky s lektorkou
probraly a nakonec se dopracovaly k pravidlům, která jim pomohou zlepšit vzájemné vztahy. K těm jim i mimo jiné může
přispět i tzv. sourozenecká dohoda o klidné hádce. Nástin podobné dohody dostaly i vytištěný, aby měly snadnější start na
zlepšení vztahu se sourozencem.
Od března jezdí celá škola plavat. Žáci jsou zařazeni do „Komplexní plavecké výuky“ v Plaveckém středisku Zéva, z. s. v HK.
Výuka je v rámci školského vzdělávacího programu součástí tělesné výchovy ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku a je tedy
hrazena ze státních prostředků. V dalších ročnících (1. a 5.) je výuka plavání hrazena rodiči. Na dopravu se nám v tomto
školním roce podařilo získat dotaci EU – Podpora výuky plavání v základních školách - pro žáky byla tedy zdarma.
Od dubna máme ve škole novou kolegyni, která zde pracuje jako asistentka pedagoga v 1. ročníku. V květnu přibyla další
kolegyně do 3.a 4. roč. Obě kolegyně budou pracovat na pozicích asistenta pedagoga i příští školní rok.
Na jaře nás čekalo i mnoho projektových dnů:
Žáci se seznámili s významnou osobností českých dějin Janem Ámosem Komenským především jako s učitelem a vychovatelem,
tvůrcem moderní pedagogiky, který si vysloužil přezdívku „Učitel národů“. Dozvěděli se, že už tehdy kladl důraz hlavně na
kázeň a hlásal, že umění vládnout se zakládá na moudrosti, nikoliv na síle.
V praxi si potom vyzkoušeli jednu z jeho metod výuky – zásadu názornosti jako přímou žákovu zkušenost. Žáci slyšeli
o Janu Ámosovi Komenském poprvé a byli překvapeni, že se tak staré metody používají ještě dnes a jsou pořád účinné.
Letošní Den Země jsme zaměřili na rozkládání odpadu. Nejdřív jsme odhadovali, za jak dlouhou dobu může trvat rozklad
různých odpadků, např. ohryzek jablka, list papíru, slupka od banánu, pomeranče, vlněná ponožka, nedopalek od cigarety,
plechovka, igelitový sáček, pet lahev atd. Následně jsme vyhledali na internetu správný čas rozkladu a porovnali s našimi
odhady. Nejednou jsme byli velmi překvapeni. Pak jsme se vybaveni rukavicemi a odpadkovými pytli vypravili do vsi,
a i když je naše obec čistá, přeci jen jsme si nějaké odpadky nasbírali. Některé z nich jsme si vybrali k dalšímu pokusu. Zapsali
si je na list s datem 18.4.2018 a zakopali do země. Po prázdninách zkontrolujeme, které odpady se již rozpadly. A zjara se
podíváme znovu. Ověřujeme si tak získané informace. Také jsme si připomněli smysl třídění odpadu
s ohledem na různé způsoby zpracování a následného využití.
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Zdravé zoubky
Na začátku hodiny se děti seznámily s tím, jak zuby fungují, k čemu je máme, jak rostou a mění se, co je to zubní kaz. Velmi
pečlivě sledovaly krátký film Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Poté se dozvěděly zásady správné péče o zoubky, jak si je
čistit, aby byly bez kazu, a proč navštěvovat zubního lékaře. Na konci se žáci radovali z balíčků „Veselé zoubky“, ve kterých
našli kartáček, zubní pastu, přesýpací hodiny a balíček žvýkaček.
Zatímco děti ve městech měly v pondělí 7.5. volno ředitele školy, naše děti si ve škole užívaly turnaje ve vybíjené. Všichni
žáci byli rozděleni do družstev, ve kterých si připravili svůj název a logo a vyrazili na školní zahradu poměřit své síly
s ostatními týmy. A protože soupeřil každý s každým, hrálo se na dvou hřištích. Složení družstev bylo poměrně vyvážené a
tak bylo docela napínavé sledovat, kdo ovládne stupně vítězů.
V pondělí 14.května jsme se zúčastnili programu o papoušcích. Kromě toho, kde všude na světě volně papoušci žijí, čím se
živí a proč jsou pestře zbarvení, jsme se dozvěděli, jací domácí mazlíčci z nich mohou být. Dokonce někteří mohou být tzv.
„gaučáci“. Obvykle se zvířatům říká „němá tvář“, protože nemluví. To ovšem neplatí o papoušcích. Někteří se naučí opakovat
slova, aniž by jim rozuměli, ale část velkých papoušků dokáže pochopit, v jakém kontextu se slova používají. Najdou se i
výjimeční jedinci např. papoušci žako, kteří jsou schopni po pečlivém výcviku s lidmi za pomoci řeči doopravdy komunikovat,
i když jen zhruba na úrovni tříletého dítěte. Velice nás překvapilo, jak se dokáže papoušek s chovatelem sblížit. Až tak, že
když by chovatel odjel na dovolenou, může se papoušek tak trápit, až si začne vyklobávat peří.
V pátek 18. 5. 2018 navštívili žáci školy výstaviště Zemědělského dne
v Sověticích. Nejvíce času strávili v kravínech a teletnících., kde se dozvěděli
spoustu zajímavých informací o zvířatech.
Žáci školy se zúčastnili ochutnávky mléčných výrobků v rámci projektu EU Mléko do škol. Ještě před ochutnávkou se dozvěděli, že mléko je základní
potravinou a je nezbytnou součástí naší výživy. Z mléka se vyrábějí sýry, které
našemu organismu dodávají bílkoviny, vápník, fosfor, draslík a další minerály.
Mezi mléčné výrobky patří i jogurt a tvaroh, máslo, acidofilní mléko, kefír atd.
Žáci postupně ochutnávali jednotlivé mléčné výrobky. Ke každému se vyjadřovali,
jakou má chuť a jestli jim chutná nebo ne. Nejvíc dětem chutnalo Bobík Kafíčko,
pomazánkové máslo – svačinka a sýrové tyčinky Bobík. Na konci akce si děti
odnesly příjemný zážitek z ochutnávky a znalosti o mléčných výrobcích. Ve
vyšších ročnících byla ochutnávka spojena s Vlastivědou. Probírali jsme místo
původu jednotlivých produktů. Dětem se ochutnávání velmi líbilo a každé k ní
přistupovalo po svém. Největším favoritem v jogurtech byl Choceňský jogurt,
ze sýrů zvítězil uzený Eidam, z pomazánek pažitková pomazánka a samozřejmě
kafíčko bez kofeinu.

Ani v mateřské škole nezaháleli a děti zažily spoustu zážitků.
V dubnu jsme se vydali na výlet na farmu do Osic, kde jsme se setkali s mnoha domácími zvířátky a plnili řadu úkolů.
Dále děti čekal cyklovýlet na Michnovku, piknikové posezení v Obědovicích a na místní louce. Velmi zajímavým programem
bylo setkání s papoušky. Za zvířátky jsme se vydali i do ZOO Chleby.							
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foto na další straně

Letošní akce s názvem Sportování pro radost aneb Olympiáda mateřských škol se konala ve Lhotě pod Libčany. Děti výborně
reprezentovaly mateřskou školu: z 12 nominací získaly 10 medailí - 4 zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové.
Pro rodiče s dětmi byl připraven program Mamko, taťko pojď si hrát, školka je můj kamarád, ve kterém společně plnily
jednoduché úkoly. Děti ze souboru Skřivánek i letos zahrály řadu skladeb na zobcovou flétnu v rámci koncertu Skřívánků,
který se jim velmi povedl. Den otevřených dveří se uskutečnil v dubnu a návštěvníci měli možnost seznámit se s prostory a
s organizací MŠ. Letošního zápisu se zúčastnilo 14 dětí. Z tohoto počtu bylo přijato 11 dětí, které splňovaly zákonné podmínky
pro přijetí dítěte do MŠ. Pro přijaté děti byl připraven Adaptační den v mateřské škole. Na Zahradní slavnosti jsme se rozloučili
s 11 předškoláky, pro které bylo přichystané i spaní v mateřské škole bez maminek.
Milí žáci, rodiče, čtenáři zpravodaje, přejeme vám krásné a pohodové léto plné příjemných chvil, lidí a zážitků. V září se
s vámi těšíme na shledanou.
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kolektiv zaměstnankyň školy
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Dovolujeme si Vás informovat o množství odpadů z obalů, které Vaše obec vytřídila v období 01.01. - 31.03.2018 a předala
k využití. V následujícím přehledu také uvádíme výši odměny, kterou Vaše obec získala od společnosti EKO-KOM, a.s.
Odměna celkem (zaokrouhleno) 18 424,50 Kč
Z toho:
Odměna za zajištění zpětného odběru 4 032,00 Kč (odměna za zajištění míst zpětného odběru, bonus za minimální dostupnost
sběrné sítě)
Odměna za zajištění využití odpadů z obalů (odměna za obsluhu míst zpětného odběru, odměna za zajištění využití odpadů
z obalů)
Papír 0,000 t 0,00 Kč
Plast 2,168 t 11 743,62 Kč
Sklo 2,205 t 2 357,59 Kč
Kovy 0,000 t 0,00 Kč
Nápojový karton 0,067 t 291,45 Kč
Celkem 4,440 t 14 392,66 Kč
Věříme, že Vám tento stručný přehled poskytl základní informace o výsledcích provozu systému tříděného sběru obalových
odpadů ve Vaší obci ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.
Díky dlouhodobé spolupráci průmyslu, obcí a měst v systému EKO-KOM při rozvoji systému třídění a recyklace obalových
odpadů se podařilo dosáhnout stavu, kdy své odpady třídí více než 72 % občanů České republiky.
					

Děkujeme Vám za spolupráci a jsme s pozdravem, EKO-KOM, a.s.
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Jubilanti ve II. čtvrtletí 2018 :

Opustili nás ve II. čtvrtletí 2018 :

60 let oslavila : paní Helena Kučerová z Kratonoh

Dne 24.4.2018 zemřela paní Zdenka Adamovská
z Kratonoh, ve věku nedožitých 81 let

65 let oslavili : paní Miluše Pernicová z Kratonoh
		

paní Jana Balcarová z Michnovky

		

pan Richard Jílek z Kratonoh

Dne 9.6.2018 zemřel pan Jiří Gregor z Kratonoh,
ve věku 61 let
			

70 let oslavili : pan Josef Zackl z Kratonoh
		

pan František Dostál z Kratonoh

75 let oslavil : pan Bohuslav Pražák z Kratonoh
80 let oslavila : paní Jiřina Štěpánková z Kratonoh (Domov
Libuše)
Gratulujeme všem oslavencům a přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost do dalších let.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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Čest jejich památce.

Narodili se
Dne 28.3.2018 se narodila Aneta Vilímová,

Dne 31.5.2018 se narodil Adam Vašíček,

rodiče Lucie Bohdalovská a Miloš Vilím z Michnovky

rodiče Renata Pavlíková a Milan Vašíček z Michnovky

Dne 30.3.2018 se narodila Tereza Svobodová,

Dne 9.6.2018 se narodil Matěj Urbánek,

rodiče Petra Bendlová a Tomáš Svoboda z Kratonoh

rodiče Jana Rathouská a Michal Urbánek z Kratonoh

Dne 15.6.2018 se narodila Zoe Bacovská, rodiče
Petra a Jan Bacovský z Michnovky
Dne 23.5.2018 se narodila Gabriela Novotná,
rodiče Barbora Vyleťalová a Martin Novotný z Kratonoh

Srdečně blahopřejeme šťastným rodičům.
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tiskové služby pro firmy, školy, státní správu a každého z nás

Stanování dětí na závěr školního roku aneb letošní nocování v tělocvičně školy

PŘIPRAVUJEME
ČERVENEC
28. 7. a 29. 7. pouťová výstava pana J. Zackla – pořádá ČČK
SRPEN
4. 8. pojízdné kino na hřišti
ZÁŘÍ
8. 9. cyklovýlet mikroregionem a pojízdné kino na hřišti
Vítání občánků – termín bude upřesněn
28. 9. Den obce
ŘÍJEN
28. 10. zájezd na divadelní představení Světáci - více informací na plakátu
Obecní zpravodaj vydal Kulturní výbor Zastupitelstva obce Kratonohy nákladem 330 ks. Periodický tisk územního samosprávního
celku. Vydání dalšího čísla zpravodaje připravujeme na III. čtvrtletí 2018. Uzávěrka příspěvků bude 14.09.2018. Publikace
je registrována Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 20091. 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. Realizace www.funprint.eu

