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OBCE KRATONOHY
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Úvodní slovo starosty obce
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Milí spoluobčané,

Tex

pomalu nám končí rok 2018 a já si myslím, že byl pro naši obec velmi dobrý.
Započala výstavba kanalizace, ještě pořád se u nás hraje fotbal, v kostele probíhají mše a koncerty, hospoda U Kaštanu je
v provozu, pořádají se plesy a různé kulturní a společenské akce, veřejné osvětlení svítí a škola i školka jsou plné šťastných
dětí.
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Na všechno toto pozitivní chceme navázat i příští rok a další léta. Budeme i nadále podporovat všechny místní spolky,
pořádat kulturní i sportovní akce, starat se o zeleň, přistupovat ke všem občanům stejně a spravedlivě.
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Rádi bychom ve škole dotáhli akci na výstavbu Venkovní učebny, která by měla nahradit kůlny v areálu školy.
Samozřejmě hlavním úkolem pro příští rok je dokončení kanalizace.
V dalších letech, vzhledem k narůstajícím cenám elektřiny, budeme pravděpodobně řešit modernizaci veřejného osvětlení
a na to se musíme začít připravovat co nejdříve, abychom mohli případně využít vypsaný dotační titul.
Přeji Vám všem veselé Vánoce a šťastný nový rok.
													

Petr Šatalík
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Vážení spoluobčané, představuji Vám nové obecní zastupitelstvo. Každý ze zastupitelů má na starosti určitou část povinností
obecního zastupitelstva, za kterou nese naprostou zodpovědnost.



Ob
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Zleva:
Michal Lesák - předseda sportovního výboru, Vira Voženílková - předsedkyně inventarizacni komise, Marek Veselý místostarosta, Radka Lehká - předsedkyně kulturního výboru, Petr Šatalík - starosta, Markéta Vinšová - předsedkyně finančního
výboru a Michal Klimt - předseda kontrolního výboru.
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Milí spoluobčané,
4

rád bych Vás seznámil s jednotlivými výbory, které jsou zřízeny zastupitelstvem obce. Výbory jsou kontrolní a poradní
orgány, které předkládají zastupitelstvu své návrhy. Dva naše výbory jsou povinné ze zákona a to finanční a kontrolní. Členy
těchto výborů nemohou být starosta ani místostarosta. Další dva kulturní a sportovní výbory jsou dobrovolné.
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Dnes Vám představuji finanční výbor.
4
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Finanční výbor je kontrolním orgánem zastupitelstva obce. Kontroluje hospodaření s majetkem obce a jeho finančními
prostředky. Navrhuje, projednává a předkládá zastupitelstvu vhodné návrhy o nakládání s financemi obce. Finanční výbor
také připravuje rozpočet obce a sestavuje rozpočtový výhled na další tři až pět let.
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Finanční výbor musí být nejméně tříčlenný.
Předsedkyní našeho velmi aktivního, pečlivého a spolehlivého finančního výboru je Markéta Vinšová a dalšími členkami
jsou Lucie Halířová a Lucie Šimková.
4

Petr Šatalík, starosta obce
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Den válečných veteránů připomíná konec 1. světové války a odkaz vlastenců
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Tento významný den jsme si mohli připomenout dne 11. listopadu a to každý
rok. Historie Dne válečných veteránů se váže k ukončení 1. světové války. Toto
datum se stalo významným na paměť obětem nejstrašnější války, jakou lidstvo
po celém světě do té doby poznalo. V České republice bylo datum 11.listopadu
jako Den válečných veteránů vzpomenuto poprvé v roce 2001.
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Co je instituce Paměť národa ? Největší veřejně přístupná sbírka, čtyři tisíce
autentických svědectví pamětníků, kteří vyprávěli své příběhy z válečných
útrap z roků 1914-1918, 1939 – 1945. Sbírku Paměť národa buduje nezisková
společnost Post Bellum spolu s partnery - Českým rozhlasem a Ústavem pro
studium totalitních režimů.
Proč vlčí mák ? Je symbolem válečných veteránů už od konce první světové války. Červené květy v té době pokrývaly hroby
padlých vojáků. Připnutím symbolického květu si lidé připomínají jejich hrdinství a vzdávají jim tak úctu.
						

		

Josef Zackl

SPOLEK PRO KRATONOHY
Dovolte mi, abych touto cestou vyhodnotila činnost Spolku pro Kratonohy za rok 2018.
V roce 2018 jsme se podílely na organizaci Masopustu, v březnu se konal tradiční Fialkový ples a následně v neděli karneval
pro děti.
Dětský den byl další akcí organizovanou Spolkem pro Kratonohy. Děkuji zaměstnancům Zemědělské společnosti Kratonohy
a.s. a členům Mysliveckého spolku Podhájí za spolupráci.
Drakiáda se konala jako tradičně za krásného slunečného počasí, tentokrát foukal i silný vítr. Další zábavou krásného
odpoledne bylo dlabání dýní.
Zájezd do divadla PALACE v Praze na představení Světáci proběhl na konci října.
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Jedná se o stále se opakující akce a ve zpravodaji mívám podobné příspěvky. Velmi si vážím práce všech členek, díky nim
se právě tyto stejné akce mohou konat. Srdečně zvu stávající členky na výroční členskou schůzi, která se bude konat 1.2.2019
od 18 hodin v obecním hostinci. Na výroční schůzi budou vítány i ostatní, hlavně maminky malých dětí, které by chtěly
pomoci s organizací a svými nápady zpestřit konané akce v obci.
Děkuji touto cestou za finanční podporu zastupitelům obce Kratonohy, kteří nám schválením dotace umožňují financování
pořádaných akcí.
Všem přeji krásné prožití vánočních svátků a v novém roce 2019 hodně zdraví, štěstí a radosti.
																			

Předsedkyně Iveta Borůvková

Spolek pro Kratonohy Vás srdečně:
Masopust 9.3.2019.
Fialkový ples 16.3.2019 - hraje VOSA BAND
4
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Dětský karneval 17.3.2019 - program VOSA JEDE

Ob



Ob



Tex

FOTBALOVÝ KLUB KRATONOHY
4

Po podzimní části soutěžního ročníku 2018-2019 nás čeká těžké jaro!

Muži „A“ – Divize sk. C
Přehled utkání od 6. kola

6. kolo: SK Benátky n. J. – FC Olympia HK-FK Kratonohy 5 : 3
Branky: 10. Mbah Tochukwu, 54. (PK) a 66. Šimeček, 69. Jimmy Peremene Gidion, 86. Košek – 11. a 16. Kraják L., 30.
Zbudil
Naše sestava: Finke – Strasser, Kabeláč T., Trnka (74. Jirásek), Prouza (90. Michek) – Zbudil (85. Semelka), Chocholatý,
Kraják L., Čada, Ličman – Bareš
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7. kolo: FC Olympia HK-FK Kratonohy – FK Čáslav 0 : 2
Branky: 47. (PK) a 71. Jícha
4

Naše sestava: Finke – Ličman, Kabeláč T., Čada, Strasser – Kraják O. (81. Kuťák), Kraják L., Chocholatý, Trnka – Čihák (76.
Novotný), Bareš (66. Jirásek)

8. kolo: TJ Dvůr Králové n. L. – FC Olympia HK-FK Kratonohy 4 : 1
Branky: 43. Mertlík (PK), 59. Vitebský, 88. Macháček, 90.(+1) Knespl – 33. Kraják O.
4

Naše sestava: Finke – Ličman, Kabeláč T., Čada, Strasser – Kraják O., Kraják L., Chocholatý, Trnka – Zbudil, Bareš

9. kolo: FC Olympia HK-FK Kratonohy – FC Horky n. J. 2 : 1
Branky: 10. Zbudil, 19. Bareš – 87. Bareiro
Naše sestava: Mašek – Ličman, Kabeláč T., Čada, Strasser – Kraják O., Kraják L. (86. Kuťák), Chocholatý, Trnka (90. Prouza),
Zbudil (81. Jirásek) – Bareš (70. Čihák)

10. kolo: FC Olympia HK-FK Kratonohy – SK Spartak Slatiňany 2 : 3
Branky: 8. Strasser, 58. Bareš – 2. Vladyka, 19. Václavek, 44. Vácha
Naše sestava: Mašek – Strasser, Kabeláč T., Čada, Václavek (72. Prouza) – Ličman, Trnka, Kraják L., Chocholatý – Bareš,
Zbudil (56. Čihák)
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11. kolo: FC Olympia HK-FK Kratonohy – FK Turnov 4 : 2
Branky: 17. Ličman, 19. vlastní (Kordík), 78. a 86. Kraják L. – 33. Krejčík, 38. Papoušek
Naše sestava: Mašek – Strasser, Kabeláč T., Čada, Prouza (58. Čihák) – Ličman (90. Kuťák), Kraják L., Trnka (82. Kocourek),
Chocholatý – Zbudil (46. Kraják O.), Bareš (64. Kabeláč J.)

12. kolo: TJ Velké Hamry – FC Olympia HK-FK Kratonohy 8 : 2
Branky: 7. a 26. Linka, 15. Šidlo, 34. a 44. Radzinevičius, 53. Vitkovič, 77. Rudolf, 86. Žitka – 12. Strasser, 89. Kraják L.
4

Naše sestava: Mašek (46. Finke) – Ličman (60. Kváš), Kabeláč T., Čada (60. Čihák), Strasser – Zbudil, Kraják L., Chocholatý,
Trnka, Prouza – Kabeláč J. (46. Václavek)

13. kolo: FC Olympia HK-FK Kratonohy – SK Český Brod 1 : 2 po penaltách (po řádném hr. čase 1 : 1, PK 3 :4)
4

Branky: 19. Zbudil – 64. Makovský
Naše sestava: Finke – Prouza, Kabeláč T., Václavek (76. Kabeláč J.), Strasser – Zbudil (71. Čihák), Čada, Kraják L. (78. Bareš),
Chocholatý (90. Jirásek), Trnka (33. Kraják O.) – Ličman

14. kolo: FK Náchod - FC Olympia HK-FK Kratonohy 1 : 3
Branky: 4. Vaněček – 28. Ličman, 43. Kraják L., 87. Trnka
4

Naše sestava: Finke – Kabeláč T., Václavek, Čada, Ličman – Chocholatý, Kraják L., Zbudil (83. Čihák), Kabeláč J. (64. Strasser)
– Trnka, Bareš (74. Kocourek)

15. kolo: FC Olympia HK-FK Kratonohy – FK Kolín 0 : 2
Branky: 37. Pavlík, 62. Šindelář

4

Naše sestava: Finke – Ličman, Kabeláč T., Václavek, Strasser – Zbudil (46. Kraják O.), Kraják L., Čada (59. Kabeláč J.),
Chocholatý, Prouza (69. Kocourek) – Trnka (58. Bareš)
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Muži „B“ – I.A třída

Tex

Přehled utkání od 6. kola

Tex

6. kolo: doma s MFK Trutnov „B“ výhra
5 : 2, naše branky: 2x Klapka, Jirásek,
Holubec, Neradílek

Tex

Tex

7. kolo: venku s SK Roudnice – po penaltách
prohra 1 : 2 (po řádném hracím čase 1 : 1,
PK 3 : 4), naše branka: Nun (PK)
8. kolo: doma se Spartakem Police n. M.
prohra 4 : 6, naše branky: 3x Kulič, Klapka
9. kolo: venku s TJ Lokomotiva HK prohra
1 : 3, naše branka: Kuťák
10. kolo: doma s MFK Nové Město n. M.
prohra 2 : 3, naše branky: Krotil, Kabeláč
J.
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11. kolo: venku s TJ Velké Poříčí prohra
0:6
12. kolo: doma s SK Bystřian Kunčice výhra
4 : 0, branky: 2x Kulič, Kocourek, Klapka
13. kolo: venku s FK Náchod „B“ prohra
0:4
14. kolo: doma s SK Týniště n. O. prohra
4 : 5, naše branky: Semelka, Čihák, Jirásek,
Nun

4

15. kolo: venku s FC Nový HK výhra 6 :
1, naše branky: 4x Kocourek, Semelka, Nun

Vedení fotbalového klubu děkuje všem, kteří se na průběhu první části sezóny 2018-2019 svou činností
podíleli.
Hráči a funkcionáři FC Olympia HK-FK Kratonohy přejí svým příznivcům radostné Vánoce a šťastný
nový rok 2019!
														

				
Vedení FC Olympia HK-FK Kratonohy
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK KRATONOHY
Na závěr letošního roku zvu všechny příznivce rybářského cechu i ostatní občany na ukončení rybářské sezóny a
přátelské popovídání, dne 31.12.2018 od 9 hodin, na rybník Bohdalák, kde bude připraveno i občerstvení.

4

															
									
Za Rybářský spolek Kratonohy Josef Kašpar

Ob



Tex

MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE KRATONOHY

Tex

Jako předposlední akci v tomto roce jsme pořádali cestovatelskou besedu Růžové zahrady Walesu. O svých zážitcích z
každoročního již dvacetiletého cestování po Velké Británii zaměřeného na návštěvy soukromých zahrad a královských parků
nám přijela vyprávět paní Dostálová z Českého zahrádkářského svazu.
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Sváteční stříbrnou adventní neděli jsme strávili prohlídkou vánočních trhů na chlumeckém rynku a výstavkou Čekání
na Vánoce v kostele Nejsvětější trojice v Chlumci nad Cidlinou.
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Ráda bych touto cestou poděkovala všem
členkám a členům za přízeň, kterou našemu
sdružení dávají a jejich účast na našich
společných akcích. Těším se na další setkání v
jubilejním roce Českého červeného kříže, který
bude v roce 2019 slavit 100 let od svého založení
v samostatné republice.

							

Krásné svátky vánoční a vše dobré v novém roce přeje za MS ČČK Kratonohy Markéta Vinšová.

MYSLIVECKÝ SPOLEK PODHÁJÍ KRATONOHY
V sobotu 3.11.2018 náš myslivecký spolek uspořádal tradiční výlov rybníčku v areálu na Michnovce. I přes sychravé počasí
byla vysoká účast a všem návštěvníkům děkujeme za příjemně strávený den a podporu.
V této době již připravujeme MYSLIVECKÝ PLES, který se uskuteční v sobotu 12.1.2019. Všechny občany srdečně zveme!
			

Myslivecký spolek Podhájí Kratonohy Vám přeje hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce.
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Novinky ze školy a ze školky

Tex

První tři měsíce nového školního roku rychle utekly a my
jsme se stihli naučit mnoho nových věcí a užili si zajímavé
aktivity.

Tex

Na konci září k nám přijeli profesionální trenéři mládeže
FAČR s programem Škola v pohybu a připravili si pro žáky 1.
a 2. třídy ukázkovou hodinu zaměřenou na všeobecnou
pohybovou průpravu, ale samozřejmě i na fotbal. V průběhu
hodiny se děti seznámily s novou honičkou „Na kočky a myšky
s ocásky“, zkusily si nový typ vybíjené, zaběhaly si
po
nášlapných kamenech, přeskakovaly vlnící se lano, podbíhaly
lano a zahrály si fotbal ve čtyřčlenných družstvech. Nejvíce se
dětem líbila štafetová hra „zmrzlina“, při které se i hodně
zasmály. Do všech aktivit se děti rády zapojovaly a
z
průběhu hodiny byly nadšené. Ke zpestření výuky nám pomohou
i pomůcky, které nám v rámci projektu Můj první gól trenérský
tým Fotbalové asociace České republiky zanechal. Dárek ve
formě základního sportovního vybavení: nové fotbalové míče,
molitanové míče, 2 branky, rozlišovací dresy, lano a mety,
pomůže k větší pestrosti rozvíjených pohybových aktivit na
naší škole.
Ačkoli Halloween nepatří mezi tradiční české svátky, již od
poloviny října se toto téma objevovalo nejen v hodinách
anglického jazyka, ale i v jazyce českém, při výtvarné výchově
i pracovních činnostech. Halloweenské veselí ve škole vypuklo
hned po podzimních prázdninách, kdy ve středu 31. října do
školy místo slušně oblečených žáků s baťohy plnými učení na
zádech vcházeli kostlivci, čarodějnice, duchové a jiné příšery
ze záhrobí. Měli jedno společné – v rukou drželi lákavě i odporně
vypadající slané či sladké pokrmy, jejichž soutěžní výstava byla
uspořádána v naší tělocvičně. Na vyhodnocení výrobků se děti
samy spolupodílely, neboť svým tajným hlasováním vybraly
deset nejzdařilejších pokrmů, které byly posléze odměněny
drobnými sladkostmi. K vidění zde byli – duchové, dýně,
pavučiny i pavouci, usekané prstíky, dokonce celé předloktí,
oční bulvy, rozmanité příšerky aj. Výstava lahodila nejen oku,
ale všichni přítomní měli možnost dle libosti halloweenské
dobrůtky ochutnat. Někteří jedlíci si chodili opakovaně přidávat.
Kolektiv pedagogů nestíhal krájet, porcovat a pokládat kousky
dortíků, muffin, rolád na dětmi vyzdobené tácky. Součástí
školního halloweenského řáděni byly i soutěže, jež probíhaly
v jednotlivých kmenových učebnách. Děti si tak mohly vyzkoušet
namotávání duchů, lovení netopýrů, házení pavouky a hady
na cíl, řešení hádanek z čarodějčina kotlíku, přenášení
smradlavého lektvaru, či přeskakování překážek s oční bulvou
na lžíci. Že naše školáky soutěže bavily, bylo hned jasné, neboť
si některé opakovaně a neúnavně zkoušely stále dokola. Řádění
školních strašidel pokračovalo v tělocvičně školy rejem masek.
Škola byla uvnitř i zvenku strašidelně vyzdobená a pozadu
nezůstaly ani paní kuchařky, které nám tento den k obědu
nachystaly halloweenské menu. Závěrem bychom chtěli
poděkovat všem malým i velkým lidičkám, kteří se spolupodíleli
svými prstíky na výrobě nejodpornějších halloweenských
dobrůtek, které byly velmi inspirativní a okouzlující. Fotky z
této akce naleznete zde:
https://skolakratonohy.rajce.idnes.cz/Halloween_2018/
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Celý listopad už škola zněla vánočními koledami, básničkami,… – to se všichni žáci školy připravovali na slavnostní zahájení
adventního času a rozsvěcení stromu v Kratonohách. V sobotu 1.12.2018 jsme se sešli v sále obecního domu a vánočním
vystoupením jsme naladili obyvatele Kratonoh, Obědovic a okolních obcí na nadcházející svátky. Vánoční zpívání, pohádka,
básně, tanec, rozcvička i hra na flétničky a housle vykouzlily úsměv u většiny diváků v zaplněném sále. Fotografie z vydařeného
vystoupení naleznete na webových stránkách školy.
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Podzimní a adventní čas v mateřské škole se nesl v duchu hravých pohádkových představení. S čarovným podzimem se naše
školka proměnila v říši plnou duchů. Rodiče si při podzimním tvoření spolu s dětmi užili společné chvilky a vyrobili si
halloweenský svícen. Ve středu 5.12. do školky i do školy zavítal Mikuláš s čerty a anděly, a dobře věděl, kde jsou děti hodné,
a kde občas zazlobí. Společná písnička či básnička Mikuláše potěšila a děti byly obdarovány drobnými dárečky.
Vánoční besídka s názvem ,,Půjdem spolu do Betléma“ se dětem moc povedla a dotvořila kouzelnou atmosféru nadcházejících
Vánoc.
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Všem dětem, rodičům a ostatním spoluobčanům Obce Kratonohy přejeme hodně zdraví, dobré nálady a optimismu nejen
o svátcích vánočních, ale i po celý nový rok 2019. Krásně provoněný a pohodový adventní čas přeje
							

		

Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Kratonohy
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Oslava výročí v Kratonohách
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Na den státního svátku 28.9.2018 se rozhodla dnes již bývalá starostka Obce Kratonohy Ing. Tereza Dodávková (Švarcová)
zorganizovat oslavy ke 100. výročí republiky a zároveň také oslavit
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140. výročí otevření nové školní budovy v Kratonohách. Tuto akci nazvala „Den obce“ a objednala opravdu krásné počasí.
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Vše začalo výsadbou lípy, tzv. „stromu svobody“, který symbolicky za památníkem padlých v obou světových válkách
zasadili bývalí starostové obce a pozvání přijali Jiří Adamovský, Petr Vyleťal, Jitka Brádlová a Marek Veselý, dále kronikáři
obce Josef Zackl a Václav Košťál, bývalí dlouhodobí ředitelé školy manželé Eva a Zdeněk Štěrbovi a současná ředitelka Mgr.
Monika Bisová.
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Slavnostní atmosféru navodilo vystoupení děvčat Adélky Šimkové, Aničky Dymešové a Elenky Šiškové, které zahrály na
flétny oblíbenou písničku prezidenta T.G. Masaryka „Ach synku, synku“ a na závěr Adélka Šimková krásně zahrála naší
hymnu. Poděkování patří Ivě Vítkové z Kratonoh, která s nimi písničky nacvičila.
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Program pokračoval ve škole, kde byl den otevřených dveří s výstavou kronikáře Josefa Zackla zaměřenou na „výročí
osmiček“ a to různé materiály od roku 1918 až do roku 1968 a zajímavé dokumenty a fotografie k výročí školy. Také bývalý
kronikář Václav Košťál přispěl výstavkou ze své sbírky známek zaměřenou na první republiku. Ve školních třídách byly
připraveny k prohlédnutí veškeré dostupné obecní a školní kroniky, o které byl ze stran návštěvníků velký zájem. Občan
Kratonoh Josef Klapka vyrobil model místní školy v podobě, kterou měla roku 1923 a zároveň daroval tuto maketu Základní
škole v Kratonohách.
Před školou byla připravena dětská dílnička, kde mohly nejen děti tvořit a malovat dle své fantazie. Příjemnou atmosféru
doplnily dva prodejní stánky s různými dárečky a výrobky z kamínků.
Velkým zpestřením byly po celé odpoledne projížďky kočárem po obci. Spřežení krásných koní kočíroval jejich majitel
pan Vladislav Vosáhlo ze Zadražan.
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Pro pobavení připravili místní fotbaloví nadšenci přátelské utkání starých gard, ve kterém se utkaly týmy Kratonoh a
Roudnice. O jeden gól zvítězila fotbalová garda z Kratonoh.
Zajímavé bylo vystoupení králíků nazvané „Králičí HOP“ a program pro děti vyvrcholil zábavným soutěžením s „VOSOU“
pod vedením Veroniky Vosáhlové z Kratonoh.
Celé slavnostní odpoledne zakončilo vystoupení spolku Sestry Chalupovy s hezkým programem „Elegance 1. republiky“,
ve kterém předvedly scénky v různých prvorepublikových kostýmech, které si většinou sami vyrábějí.
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Celou akci dokumentoval pan Martin Lehký,
který zpracoval a promítl zajímavý filmový klip
se záběry z Kratonoh a Michnovky a to z ptačí
perspektivy.
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Za krásné a vydařené odpoledne patří
poděkování všem, kteří se na jeho přípravách
podíleli.
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Drahuše Šmatolánová
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Den obce
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OPRAVA
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Z důvodu tiskové chyby v posledním čísle zpravodaje upřesňujeme správné informace o vedení Základní a mateřské školy
Kratonohy.

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
4

ředitelka školy: Mgr. Monika Bisová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA									
4
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

výchovná poradkyně: Mgr. Monika Bisová		

vedoucí učitelka : Marie Brožová, DiS

školní metodik prevence: Mgr. Monika Bisová		

I.třída, Hvězdičky : Bc. Luci Dvořáková

									

Bc. Pavla Herzogová

					

třídní učitelé:											

II.třída, Sluníčka : Marie Brožová, DiS

I. třída - 1. roč. 		

chůva: Světlana Sedlatá

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.)		

kuchařka: Pavla Kučerová

		

			

Ladislava Kozlová (III.tř.)

vychovatelka školní družiny: Tatiana Bastinová
4

školnice-uklízečka: Romana Vízková				

účetní, hospodářka: Lucie Šimková
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Přivítání adventu
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Adventní koncert
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EKO - KOM a.s. informuje...
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LETNÍ VESNICKÝ TÁBOR
Milé děti a rodiče,
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i v roce 2019 se bude konat již 3. ročník
vesnického tábora.
Během ledna budou na webových stránkách
obce Kratonohy, na vývěskách, ve škole i
školce zveřejněny podrobné informace.
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Již dnes se na Vás těší Iveta Kašparová
s realizačním týmem.



Přejeme Vám pohodové vánoce
a vše nejlepší do nového roku
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Narozené děti ve IV. čtvrtletí 2018
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Dne 8. října 2018 se narodil Matěj Hošek,
rodiče Nikola Žáková a Filip Hošek, z Kratonoh
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Šťastným rodičům gratulujeme.

Jubilanti ve IV. čtvrtletí 2018
Opustili nás:

60 let oslavil :
pan František Křepela z Kratonoh

Dne 12.10.2018 zemřel pan Vítězslav Novotný ve věku 96 let.

70 let oslavila :
paní Donka Angelová z Kratonoh

Dne 16.10.2018 zemřela paní Magdalena Babicová ve věku 94 let.

75 let oslavila :

				

paní Jarmila Vítková z Kratonoh

Čest jejich památce.

80 let oslavila:
paní Miluše Vávrová z Kratonoh
85 let oslavila: 				
paní Dagmar Zobinová z Kratonoh
90 let oslavila:

Gratulujeme všem oslavencům

paní Milada Jelínková z Kratonoh

a přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost do dalších let.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
bude v sobotu 12. ledna 2019 do přistaveného auta firmy Hradecké služby a.s.
Sběr starých barev, ředidel, lepidel a obalů od nich, baterií, autobaterií, léků, zářivek …
KRATONOHY													
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U brány ZS a.s.							

9:00 – 9:20			

U obecního úřadu						

9:25 – 9:45

V zatáčce naproti Tarantovým

9:50 – 10:10

U obchodu								

10:15 – 10:35

Ve sběrném dvoře						

10:40 – 11:10
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MICHNOVKA

U vývěsní tabule

11:20 - 11:40

Na Michnovce bude zároveň přistaven kontejner na nadměrný odpad tj. linolea, koberce aj.
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PŘIPRAVUJEME
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LEDEN
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Tříkrálová sbírka - 5.1.2019
Myslivecký ples - 12.1.2019
ÚNOR
Sportovní ples
4

BŘEZEN
Masopust - 9.3.2019
Fialkový ples - 16.3.2019
4

Dětský karneval - 17.3.2019

Krásné Vánoce Vám přeje Kulturní výbor obce Kratonohy
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Obecní zpravodaj vydal Kulturní výbor Zastupitelstva obce Kratonohy nákladem 300 ks. Periodický tisk územního samosprávního
celku. Vydání dalšího čísla zpravodaje připravujeme na I. čtvrtletí 2019. Uzávěrka příspěvků bude 15.3.2019. 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



