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Vážení a milí spoluobčané,

Úvodní slovo starostky obce

nezadržitelně se blíží konec volebního období a já bych ráda na tomto místě poděkovala všem svým spolupracovníkům,
zastupitelům a především vám, občanům naší obce, kteří se podíleli na jejím dalším rozvoji.
Pro zvýšení kvality života v obci bylo nutné vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod, což byla největší priorita
tohoto volebního období. Výstavbu jsme letos zahájili a bude pokračovat celý následující rok. Tímto projektem se podařilo
naplnit letité úsilí mnoha představitelů obce.
Jsem velmi potěšena kulturními a sportovními akcemi. Kratonohy se staly pořadatelskou obcí Mikroregionem na kolách.
Výletu se zúčastnilo 220 cyklistů, což je velmi pěkná reklama pro naši obec. Pořadatelům děkuji za skvělé zajištění akce.
V tomto končícím období počet obyvatel trošku poklesl. K 1. 1. 2014 byl počet obyvatel Obcí Kratonohy a Michnovka 582
a k 1. 1. 2018 byl 576.
Nevím, jestli je to náhoda, ale v posledních dnech mě překvapilo pár spoluobčanů s dotazem: „Kdo je vlastně teď
v zastupitelstvu?“ Pár řádky bych přiblížila stávající zastupitelstvo. Každý ze zastupitelů se v rámci své práce v obecním
zastupitelstvu zabýval určitou oblastí, za kterou jim patří poděkování. Zvlášť bych ráda poděkovala Drahušce Šmatolánové
za bedlivý dohled nad financemi obce jako předsedkyni finančního výboru, za výborné kakao pro děti při Noci s Andersenem
a stanování ve škole. Ivetě Kašparové za vedení webových stánek, péči o úřední desku a organizaci kulturních akcí a hlavně
za pořádání vesnického tábora „Velryba k obědu“. Michalu Klimtovi za skvělou akci uspořádanou k ukončení prázdnin,
kterou si užili malí i velcí. Jirkovi Štěpánkovi za prezentaci fotbalového klubu v obci, stále je to nejnavštěvovanější kulturní
akce. Michalu Šiklovi za vybudování ochranné sítě na tréninkovém hřišti. Tomáši Veverkovi za zorganizování brigád, které
přispěly k částečnému vyčištění staré řeky Bystřice. Aleši Rybkovi za kontrolu dokladů k dotacím a jeho konstruktivní přístup
k daným problémům. V neposlední řadě Markovi Veselému za řešení všech technických a stavebních projektů. Samozřejmě
nesmím zapomenout i na členy kontrolního, finančního a kulturního výboru.
„DĚKUJI, je obyčejné slovo, které hodně znamená.“
Ráda bych se ohlédla za minulým obdobím. Položím-li si otázku, mohlo-li se za tuto dobu udělat víc, musím poctivě říct,
že někdy ano. Jsou některé projekty, které se do zdárného konce nedaří dotáhnout. I tak se však domnívám, že bilancování
odcházejícího zastupitelstva bude vcelku pozitivní. Jako tým jsme v uplynulých čtyřech letech v celku dokázali naplnit náš
volební program na období 2014-2018. Samozřejmě nejdůležitějším je již zmiňovaná kanalizace, ale přesto bych připomněla
ráda další uskutečněné akce.
• Vybudování příjezdové cesty k parcelám „U KAPLIČKY“.
• Vybudování nového dětského hřiště v prostorách za zahradou mateřské školy.
• Rekonstrukce chodníků na Michnovce.
• Odbahnění rybníku za Vlasákovými.
• Výměna oken a dveří na budově obecního úřadu, hostince a sálu.
• Vybudování zpevněných ploch u bytovek a Domova Libuše.
• Restaurování zámecké brány.
• Odvodnění střechy a úprava místnosti bývalé kotelny v budově mateřské školy.
• Vytvoření nové podoby webových stánek a zpravodaje obce.
• Vydání knihy o Obci Kratonohy ve spolupráci s panem Košťálem.
• Výsadba stromů na hlavní ulici.
• Regenerace zeleně na hřbitově.
• Vymalování a oprava sálu.
• Vybudování nových schodů na obecním úřadu, hostinci a sálu.
• Umístění tribuny na fotbalové hřiště.
• Rozšíření služby obecního úřadu o Poštu Partner.

Loučím se s vámi s přáním příjemně strávených podzimních dnů a nově zvolenému zastupitelstvu přeji jen to nejlepší.
Tereza Dodávková, starostka obce
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V závěru mi dovolte, abych se omluvila všem těm občanům, v jejichž neprospěch jsem někdy rozhodla, ať sama nebo
se zastupitelstvem obce. Věřte, že není vždy jednoduché rozhodnout spor, či problém k uspokojení všech stran.
Loučím se s vámi s přáním příjemně strávených podzimních dnů a nově zvolenému zastupitelstvu přeji jen to nejlepší.
															
										
Tereza Dodávková, starostka obce

Film pořízený dronem KRATONOHY JARO 2018
Pan Martin Lehký dokumentuje pomocí dronu život v Kratonohách od začátku letošního roku. Video je
ke shlédnutí na webových stránkách obce www.kratonohy.cz, ve videogalerii.
														

Děkujeme za pěknou prezentaci obce. Zastupitelstvo Obce Kratonohy
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Reakce od bývalého ředitele Základní školy v Kratonohách na výzvu kronikáře v minulém zpravodaji
ohledně osudu reliéfů Komenského a Masaryka kdysi umístěných na budově školy v Kratonohách

Na osud dvou reliéfů si dobře vzpomínám. Bylo to v době, kdy jsme s manželkou nastoupili na školu v Kratonohách. Brzy
po nástupu jsem byl, jako ředitel školy, kritizován za dvě věci. Za prvé, že mám na škole Masaryka a za druhé, že skoro
polovina dětí chodí na náboženství. Masaryk se do doby, ve které jsme žili, rozhodně nehodil. Proto se v celé republice
na něj pořádal hon. Mizely sochy, knihy v knihovnách, obrazy, prostě vše, co mohlo oceňovat jeho osobnost a zásluhy
o republiku.
Orgány moci předpokládaly, že značná část obyvatel Kratonoh nebude odstranění příliš nakloněna a proto byla uspořádána
schůze, na které vystoupili dva soudruzi z okresu, kteří celou záležitost měli na starosti. Vzpomínám si, jak vletěli na schůzi
s výkřiky, jaké hrůzy viděli na škole. Myslím si, že celé jejich vystoupení se minulo účinkem. V té době se zanedlouho
opravovala školní budova a orgány zřejmě rozhodly, že reliéfy se sundají a zpět se nepověsí. Tak se také stalo. Oba reliéfy,
Komenský a poškozený Masaryk, svorně ležely na půdě školy až do doby, kdy byla soudruhy z okresu dokončena jejich zkáza.
Naskýtá se otázka, proč jsem neorganizoval akci na jejich záchranu, jako to bylo v období druhé světové války. Představte
si mladého ředitele školy, který organizuje záchranu reliéfu Masaryka. To bych si zrovna mohl balit kufry a mně se
v Kratonohách líbilo. Snížil se také počet žáků, kteří chodili na náboženství, protože mě bylo doporučeno, abych jim nenápadně
naznačil, že se studiem na dalších školách bude problém. Na okrese byli spokojeni a já jsem se mohl v klidu věnovat dětem.
Kdo tuto dobu neprožil, stejně nepochopí.
										
		
S pozdravem Zdeněk Štěrba
								
Děkuji panu Zdeňkovi za odpověď na mou výzvu a jsem rád, že mi dovolil uvést jeho článek.
Ještě malá ,,aktuální,, připomínka k oběma reliéfům. Nainstalovány byly u příležitosti 10. výročí samostatnosti r. 1924
a 50. letého jubilea školy. Roku 1928 byly pod reliéfy provedeny zlacené nápisy v tomto znění:
"Vláda věcí Tvých se opět navrátí, o lide český", 1628-1928, "Pravda vítězí!"
Ozval se mi ještě jeden pamětník a tak pravdu již znám celou. Od roku 1956 probíhala velká rekonstrukce školy, tedy
i oken a omítky, a to byla příležitost se obou reliéfů zbavit a bez nějaké zodpovědnosti a úctě ke škole, občanům i samotným
velikánům naší historie.
Ten, kdo nepochopitelný čin vykonal, byl oddán "straně" a tak krumpáč byl ten správný nástroj.
Dotyčnou osobu jmenovat nebudu, již není mezi námi.
"rozhodnutím obce část textu vyjmuta"					

Josef Zackl -kronikář obce

MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
Na pouťový víkend ve dnech 28. a 29. července pro nás pan Zackl připravil již druhou sběratelskou výstavu. Tentokráte jsme
si mohli prohlédnout jeho sběratelské kousky ze všech koutů světa zaměřené na výrobu čokolády a soubory propisovacích
tužek. Společně s ním se do výstavy zapojily také pan Košťál s kolekcí fotek a informací o rozhlednách a paní Jančárková,
která pro výstavu zapůjčila výrobky své ruční práce, krásné vyšívané obrazy. Jsme rádi, že pouťová výstava byla pro místní
zajímavé lákadlo a našlo si na ní cestu v obou dnech téměř sedmdesát návštěvníků.
Hezký podzim přeje za MS ČČK Markéta Vinšová, předsedkyně.
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Příspěvek o výstavbě kanalizace a ČOV v obci Kratonohy
Vážení spoluobčané,
v návaznosti na zahájení prací na akci: „Kanalizace a čistírna
odpadních vod Kratonohy“ Vám tímto dáváme na vědomí
předpokládaný postup opatření s ohledem na problematiku
hladiny podzemních vod a možného snížení této hladiny
po dobu provádění prací.
Vzhledem k situaci, že dle projektové dokumentace, se část
nově budované kanalizační sítě nachází pod předpokládanou
hladinou podzemních vod, je nutné z technologického hlediska
tuto hladinu v místě provádění prací uměle snižovat (odčerpávat).
S ohledem na dlouhodobé sucho a rychlý úbytek vody
v některých studních jsme v rámci stavby přijali opatření, která
měla prokázat, zda je pokles hladiny spodní vody
v problematických studních zapříčiněn vlivem probíhající
stavby. Tato opatření byla provedena i s ohledem
na hydrogeologický průzkum, který byl zpracován
v dostatečném předstihu před zahájením stavby a který stanovil,
že hladina spodních vod bude ovlivněna
ve vzdálenosti max. 50m od místa čerpání. Průzkum prováděla
odborně způsobilá firma HYDROGEOLOGIE PARDUBICE
spol. s r.o.
Z tohoto důvodu bylo stanoveno následující:
Zhotovitel (jím pověřená odborně způsobilá osoba) bude
průběžně po celou dobu výstavby monitorovat hladinu
podzemních vod na předem vybraných studních.
Zhotovitel (jím pověřená odborně způsobilá osoba) bude
měřit hladinu podzemních vod ve všech studnách, které budou
od místa čerpání podzemních vod vzdálené do 80m.
Tímto Vás žádáme o zajištění přístupu k Vašim studnám
z důvodu provedení tohoto měření.
Nebude-li z Vaší strany zajištěn vstup a měření hladiny
podzemní vody ve studni, nebude na případné reklamace
o ztrátě vody ve studni brán zřetel.
Obec v kooperaci se zhotovitelem je připravená případný
pokles vody ve studních řešit nouzovými dodávkami pitné
vody. Pokud se jedná o jediný zdroj vody do nemovitosti
a pokles hladiny je prokazatelně ovlivněn stavbou.
Dále bych chtěl v souvislosti s realizací díla ujistit všechny
nové zájemce o připojení, kteří reagovali na výzvu v minulém
zpravodaji, že jejich požadavek je v řešení. V současné době
probíhá výstavba kanalizačních stok a na tyto stoky jsou již
vysazovány i odbočky určené pro odkanalizování jejich
nemovitostí. Tento proces probíhá tak, že stavbyvedoucí
dodavatele v předstihu oslovují tyto zájemce a osobně s nimi
konzultují umístění revizní šachty na jejich pozemku, aby byla
odbočka na hlavní stoce vysazena na správném místě.
O dalším postupu budou majitelé informováni.
Marek Veselý, místostarosta obce
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
Zahájení školního roku 3. 9. 2018					

Jarní prázdniny 25.2.2019 – 3.3.2019

Podzimní prázdniny 29.10.2018 – 30.10.2018		

Velikonoční prázdniny 18.4.2019

		

Ukončení školního roku 29. 6. 2018

Pololetní prázdniny 1.2. 2019						

Hlavní prázdniny 29.6.2019 – 1.9.2019

Vánoční prázdniny 22.12.2018 – 2.1.2019

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
ředitelka školy: Mgr. Monika Bisová
ZÁKLADNÍ ŠKOLA			

MATEŘSKÁ ŠKOLA

výchovná poradkyně: Mgr. Monika Bisová			

vedoucí učitelka : Marie Brožová, DiS

školní metodik prevence: Mgr. Monika Bisová		

I.třída, Hvězdičky : Bc. Lucie Dvořáková

									

				

Bc. Pavla Herzogová

třídní učitelé:										

II.třída, Sluníčka : Marie Brožová, DiS

I. třída - 1. roč. 		

Mgr. Věra Čápová			

II. třída - 3. a 4. roč.

Mgr. Jitka Sondová 			

školnice-uklízečka: Pavlína Vodičková

III. třída - 2. a 5. roč.

Mgr. Pavla Eliášová			

vedoucí školní jídelny: Romana Matějková

Asistentky pedagoga:

Dominika Vízková (I. tř.)

		

chůva: Světlana Sedlatá

kuchařka: Pavla Kučerová

			

Ladislava Kozlová (III.tř.)

vychovatelka školní družiny: Tatiana Bastinová
školnice-uklízečka: Romana Vízková				

účetní, hospodářka: Lucie Šimková

Webové adresy:
www.zs-kratonohy.webnode.cz				

www.ms-kratonohy.webnode.cz

E-mail:
zs.kratonohy@post.cz

				

STŘÍPKY ZE ŠKOLY									

ms.kratonohy@seznam.cz

OKÉNKO Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

- Spojení projektů Ovoce a zelenina			

- V září jsme přivítali 10 nových kamarádů

do škol a Mléko do škol				

a na další 3 děti se těšíme v průběhu

pod společný projekt s názvem				

následujících měsíců.

ŠKOLNÍ PROJEKT schválila				

- Nový školní rok jsme zahájili programem

vláda 8. 3. 2017. Od září 2018 dostává			

Show se zvířátky, ve kterém se dětem

naše škola vedle ovoce a zeleniny také			

představila opička, pejskové, králíci a činčila.

mléko a mléčné výrobky. Na veškeré 			

- Letošní školní vzdělávací program

dotované produkty mají nárok všechny			

jsme obohatili o projekt Ten dělá to

děti základních škol, tzn. 1. - 9. třídy.			

a ten zas tohle. Záměrem tohoto projektu

- Od října pracuje při základní škole			

je seznámit děti s řemesly a různými

8 zájmových útvarů, z toho pět				

profesemi, ale také dětem přiblížit

v rámci projektu z Evropské unie.			

povolání dávno zapomenutá.

-3.9.2018 jsme uvítali při slavnostním			

- V následujících měsících nás čeká řada

zahájení 9 nových prvňáčků. Škola má			

zajímavých programů a jedno společné

v tomto školním roce celkem 48 žáků.			

podzimní tvoření s rodiči.
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2. ročník vesnického tábora "Velryba k obědu"
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Proč nemáme rádi svou obec?
V posledním čísle obecního zpravodaje paní starostka apelovala na nás občany, abychom se zamysleli a pokusili se zlepšovat
sousedské vztahy. Její článek mě velmi zaujal a ponoukl mě zastavit se a přemýšlet. Nemohu jinak, než jí v této věci dát za
pravdu a její myšlenku ještě o něco prohloubit.
Když jsem byla malá holka, bylo naprosto běžné, že babička několikrát do roka brala motyčku, nůž, koště a lopatu a chodila
uklízet „obecní“ chodník a krajnici kolem své zahrady. Trávila mnoho hodin pracným odstraňováním náletů ze spár mezi
dlažbou chodníku i vymetáním nahromaděné hlíny či slámy z kraje silnice. Totéž činil každý, takže chodníky i vozovka bývaly
čisté, byť v obci nefungoval žádný obecní zaměstnanec pověřený touto údržbou. Skončily žně a každý šel a kolem své
nemovitosti uklidil. Bylo to normální a samozřejmé. Mnoho zahrad také mělo různé předzahrádky a záhony „na obecním“,
ale udržovaly si je pečlivé hospodyňky, aby to měly i za plotem hezké.
Dnes je ale jiná doba, lidé žijí v duchu – co není moje, není můj problém a starost. O chodníky ani kraje vozovky kolem
svých nemovitostí se nikdo nezajímá, vždyť i zákon říká, že sníh má z chodníků odstraňovat vlastník (obec)…, natož aby se
někdo jakkoli zapojil o údržbu zeleně a zelených ploch. Obec se snaží získávat peníze z různých zdrojů, aby v obci i mimo ni
vysazovala novou zeleň, které v dnešní době i na venkově začíná být jako šafránu, a aby mj. jako vesnice bojovala v „soutěžích
krásy“. To jsou vše ty viditelné špičky ledovce, co je ale pod nimi?
Vysazují se keře a stromy, ale obyčejná tráva? Ta z vesnice pomalu ale jistě mizí. Lidé se o vše za plotem starat nechtějí, ale
využívat ve svůj prospěch to „logicky“ mohu dle libosti. Takže z obecních travnatých ploch se stala parkoviště. Kdo z vás, by
si dovolil zaparkovat vozidlo na travnaté ploše v cizině Německu nebo Rakousku? Pravděpodobně nikdo, všichni velmi dobře
vědí, že by to byla opravdu draze vykoupená zkušenost. Ale ve své vesnici, která není „cizí“ ale nás všech – společná (!), zde
nikdo zábrany nemá.
Nemluvím o občasném parkování, každý občas potřebuje chvíli stát i tam, kde to trvale není vhodné a neporušuje-li to
předpisy o provozu vozidel na pozemních komunikacích, tak proč ne. Ale stalo se standardem, že vesnice má kraje silnic a
travnaté plochy posety zaparkovanými auty. Auta tak stojí před plotem, za kterým následuje rozlehlý dvůr nebo příjezdová
cesta či dokonce parkovací stání. Chce-li pak majitel protější nemovitosti vyjet se svým vozem před vrata, tak hned blokuje
průjezd na celé zbylé šíři vozovky, ale on musí alespoň zavřít vrata svého pozemku. Jak to ovšem udělat a nebýt na obtíž
dalším řidičům, když jiní nedodržují ani platné předpisy ani nepsané zásady slušnosti? Co bezpečnost našich dětí a všech
občanů, když často výhled na kraj vozovky je v délce mnoha desítek metrů blokován parkujícími vozidly? V obci nemáme
přechody pro chodce, děti tak logicky přechází kdekoli a každý řidič ví, jak „neviditelný“ je chodec, který se vynoří mezi
parkujícími auty.
A tak rozšířené parkování na travnaté ploše? Procházka vesnicí nabízí smutný pohled, kdy zelené trávníky podél silnic
nahrazují plochy připomínající polní cesty – holá místa tvrdá jako beton, hluboké vyjeté koleje nebo rozjezděné bahnité
koridory… Vesnice vypadá nejhůře paradoxně na jaře, kdy se tráva začíná zelenat a občasný déšť jí má dopřát vláhu. Že občas
parkujeme na trávníku? Jistě, proč ne. Ale každý máme oči – začne-li trávník být poškozený, pak se o něj MÁM POVINNOST
začít starat tak, abych poškození vrátil do původního stavu! Jak to, že máme tu drzost, ničit majetek, který není fakticky náš,
přitom morálně je nás všech společný? A beze studu přímo před svou nemovitostí, kdy je tedy autor škod naprosto zřejmý?
Žádný argument v této chvíli není dost pádný – ani nedostatek soukromých parkovacích prostor, ani spěch, ani „že to dělají
všichni“. Jedinými argumenty jsou lenost, bezohlednost a arogance!
Bohužel se setkáváme i s bezohledností ještě vyššího kalibru – k parkování někteří využívají trvale obecní travnaté plochy,
ale ne ty před svou nemovitostí. Kolem té mají stále trávník, ale běda zelené ploše na šikovném místě poblíž. Někdo pak na
první dojem vypadá jako bezohledný arogantní blb, který parkováním zničil zelenou plochu za svým plotem, ale opak je
pravdou. On u svého plotu nezničil nic! Trávník vyjezdil a prašné koleje vytvořil „svědomitou trvalou péčí“ jeho dobrý soused,
který mu před plotem s železnou pravidelností parkuje, protože se mu to zde prostě hodí a konec konců ten trávník je obecní,
ne?
Pod tvrzení paní starostky o sousedských vztazích bych se tak okamžitě podepsala! Kde zůstala elementární lidská slušnost?
K čemu tímto chováním vedeme naše děti a vnoučata? Jaká lidská (nelidská) společnost z nás bude za pár desítek let? A proč
nemáme rádi svou obec…?

Mgr. Soňa Špičáková
"rozhodnutím obce část textu vyjmuta"
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NA KOLECH MIKROREGIONEM URBANICKÁ BRÁZDA
V letošním roce byl start i dojezd každoroční akce Na kolech mikroregionem Urbanická brázda v Kratonohách. Skvělé počasí
nalákalo nasednout na svoje kola a projet kratší či delší vyznačenou cyklotrasu na 220 účastníků ze všech obcí mikroregionu.
Tímto bych chtěla vyjádřit velké poděkování místním rybářům, kteří se skvěle ujali stánku s občerstvením a všem, kdo
jakýmkoliv způsobem pomohl.
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Iveta Kašparová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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Narozené děti ve III. čtvrtletí 2018
Dne 15.7.2018

Dne 15.7.2018

se narodila Johana Jiránková,

se narodil Vojtěch Mácha,

rodiče Pavlína a Josef Jiránkovi

rodiče Kateřina Hejzlarová a Jan Mácha

z Kratonoh

z Kratonoh

Dne 20.7.2018

Dne 29.8.2018

se narodil Sebastian Andres,

se narodila Leontýna Židová,

rodiče Martina a Lukáš Andresovi

rodiče Aneta a Bohuslav Židovi

z Kratonoh

z Kratonoh

Šťastným rodičům gratulujeme!!
Jubilanti ve III. čtvrtletí 2018
60 let oslavili : paní Vladimíra Čáková z Kratonoh
pan Vratislav Špalek z Michnovky
65 let oslavil : pan Miloš Vilím z Kratonoh
96 let oslavil : pan Vítězslav Novotný z Kratonoh – v současné době náš nejstarší občan
Gratulujeme všem oslavencům a přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost do dalších let.
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