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Úvodní slovo starosty obce

Tex

Milí spoluobčané,

Tex

plesová sezóna skončila a blíží se jaro. Všechny pořádané akce se díky našim spolkům vydařily a to nejen plesy, ale i Masopust
a dětský karneval. Za to patří všem velké – Děkujeme a věříme, že účast lidí bude přibývat.

Tex

I nadále je hlavní akcí v naši obci výstavba kanalizace. Podrobně o průběhu stavby informuje Marek Veselý ve svém příspěvku.

Tex

Já bych chtěl jen nás všechny malinko uklidnit, že není potřeba v letošním roce na svých přípojkách dělat vůbec nic. Letos
bude i nadále probíhat výstavba hlavních stok a přípojek v dalších částech obce a dokud se celá stavba nezkolauduje, nesmíme
se nikdo na novou kanalizaci připojit. O všech dalších postupech na přípojkách budeme všichni včas a podrobně informováni.
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Obec plánuje zajištění podpory pro všechny občany, kteří o to budou mít zájem, při nákupu materiálu na přípojky, jeho
dopravy a následné montáže. Každému, kdo o to požádá, bude předán kontakt na firmy, které provedou výkopové i montážní
práce za předem domluvenou pevnou cenu. Zaplatit si to všechno ovšem budeme muset každý sám.
Znovu ale připomínám, že toto všechno bude probíhat až příští rok!!!
4

Další akcí, která probíhá v těchto dnech je přestavba školních kůlen na venkovní učebnu. Je to akce za 1 329 956,- Kč včetně
DPH a máme dotaci 95%. Určitě je to pro školu a její okolí velice příjemná zpráva, protože kůlny už byly ve velice špatném
stavu. Termín dokončení stavby je polovina června 2019.
Přeji Vám všem krásné jaro a hodně pohody.
Petr Šatalík
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Sportovní výbor
Vážení spoluobčané,
dnes Vám představuji nový výbor, který jsme založili a to – Sportovní výbor.
Jeho smyslem a náplní je přitáhnout nás, občany Kratonoh a Michnovky, více ke sportu a různým pohybovým aktivitám.
Už přes zimu sportovní výbor začal pořádat ping-pongové středy, které mají velice hojnou účast.
V Kratonohách máme krásný sportovní areál, který by bylo určitě škoda nechat nevyužitý. Plánujeme provést úpravu malých
ploch na hřiště na pétanque nebo nákup nízkých mantinelů na umělé hřiště, pro tolik oblíbený florbal.
Předsedou sportovního výboru je velice úspěšný fotbalista a sportovec Michal Lesák, kterému velice pomáhají neméně
zdatní sportovci Iveta Pleskotová a Pavel Váňa.
Petr Šatalík
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Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod

Tex

Vážení spoluobčané,
i v tomto roce se ve svých příspěvcích budu zabývat výstavbou centrální kanalizace a čistírny odpadních vod v naší obci.
Tato stavba probíhá, především díky dobré kvalitě sdružení dodavatelských firem, velmi slušným tempem a to jak na realizaci
páteřních stok, tak na realizaci domovních přípojek. Svoji vlídnou tvář nám nastavilo i počasí, takže se dá předpokládat, že
realizace díla jako celku bude dokončena v plánovaném termínu, tedy do konce roku 2019. Buďte, prosím, i nadále po tuto
dobu trpěliví a tolerantní vůči některým nepříjemnostem, které výstavbu tohoto díla provázejí. Mám tím na mysli nepořádek,
dopravní komplikace, hluk, vibrace a pod.. Věřte, že dodavatel stavby dělá maximum pro to, abyste byli omezováni co nejméně.
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Po ukončení výstavby nás čeká další fáze spojená s tímto projektem, a to je napojování jednotlivých nemovitostí a zahájení
zkušebního provozu. Teprve v této fázi začne docházet k propojování Vašich odpadů na připojovací šachty a bude umožněno
vypouštění odpadních vod. Vaše trasy si samozřejmě můžete v předstihu připravit, ale vypouštět vody ještě ne. Na toto téma
jistě svolá současné zastupitelstvo veřejnou schůzi, abyste dostali potřebné informace.
4

Chtěl bych se také vyjádřit k objemu stavebních prací, a to na budovaných páteřních trasách. Donesla se ke mně zpráva, že
minulé zastupitelstvo část vyprojektovaných stok z realizace díla vypustilo. Ano, část stok vypuštěno bylo, ne ale z důvodu,
že by je zastupitelstvo nechtělo budovat, ale z toho důvodu, že vlastníci nemovitostí, kteří měli být na tyto stoky připojeni,
toto připojení odmítli, nebo nereagovali na výzvu obce ohledně možnosti zajištění projektu přípojky. Následně příslušný
fond, který na výstavbu poskytl dotaci, odmítl dát na tyto stoky příspěvek a logicky došlo k úpravě projektu.
Současně s výstavbou díla probíhá také archeologický dohled, jehož smyslem je mapovat historii území. Archeologický
dohled bývá noční můrou téměř všech dodavatelských firem, dokáže totiž stavbu, v případě nějakého nálezu, významně
přibrzdit. Nevím, zda teď použít slovo bohužel, nebo bohudík, ale i u nás byl na třech místech objeven nález… a to ještě
nejsme ani v polovině výstavby. Mám už z tohoto nálezu dílčí zprávu, nebudu ale předbíhat a počkám na záznam z celé lokality.
Úplný závěr chci věnovat těm občanům a vlastníkům nemovitostí, kteří neplánují připojení na budovanou kanalizaci:

4

Pokud provozujete domovní čistírnu odpadních vod nebo biologický septik a máte na tento provoz platné povolení od
vodoprávního úřadu, nebude Vám po uplynutí platnosti tohoto povolení umožněno opětovné připojení na stávající obecní
kanalizaci.
U všech nemovitostí, které nebudou na centrální kanalizaci připojeni, budeme ve spolupráci s příslušným vodoprávním
úřadem sledovat dodržování platných zákonů v souvislosti s likvidací odpadních vod.
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Stávající obecní kanalizace, která nyní v obci funguje jako jednotná, bude po zprovoznění nově budované splaškové kanalizace
převedena do režimu dešťové kanalizace, do které mohou být vypouštěny pouze vody dešťové. Zdůrazňuji, že ani vody
přečištěné domovní čistírnou odpadních vod nemohou být do takovéto kanalizace zaústěny.
Jsem velice rád, že můj poslední odstavec je určen skutečně pro jednotlivce, dokonce bych řekl, že se dají spočítat na prstech
jedné ruky.
Všem přeji hodně zdraví a krásné jaro, které se kvapem blíží!
Marek Veselý
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Sběr a likvidace odpadů v obci

Tex
Obec Kratonohy zajišťuje pro občany s trvalým místem pobytu v obci nebo vlastníkům zdejších nemovitostí sběr a likvidaci
odpadů vzniklých v jejich domácnostech. Tato služba je zpoplatněna částkou 500,- Kč za osobu za každý kalendářní rok a
její výše se od roku 2012 nezměnila.
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Likvidace těchto odpadů je zajištěna několika způsoby:
1) popelnice – svoz 1x za 14 dní (pondělí)
2) pytle na plastový odpad – svoz 1x za 14 dní (pátek)
3) kontejnery na plast, tetrapak, čiré a směsné sklo – svoz 1x za 14 dní

4

4) sběr a odvoz nebezpečného odpadu – 2x za kalendářní rok
5) nadměrný komunální odpad (kontejner) – 1x za kalendářní rok umístěn na Michnovce
6) sběrný dvůr Pálenka – každou sobotu
a) odpad větve stromů – po dobu výstavby ČOV do kontejneru v Pálence
b) zelený odpad (tráva, listí)
c) železo
d) nefunkční nebo staré elektro

4

Žluté pytle na plastový odpad jsou k dostání zdarma na obecním úřadu. Svoz zajišťují zaměstnanci obce. Pytle se nechávají
tak jako popelnice před nemovitostí. Přestože to na nich není graficky znázorněno, je možné do nich a do kontejnerů na
plast odkládat také nápojové kartony např. po mléku nebo džusech.
Obec hodlá i v budoucnu zachovat pro své občany tuto šíři možností jak odpady likvidovat.
Zároveň ale chceme upozornit na fakt, že obec každoročně doplácí na zajištění sběru a likvidaci odpadů částku 250 000,Kč z rozpočtu obce, která tak nemůže být využita na jiné investice.
Celkové příjmy na sběr a likvidaci odpadů v obci jsou tvořeny ze dvou hlavních zdrojů – místní poplatek za popelnice
290 000,- Kč ročně a bonusy za zpětný odběr recyklovatelného odpadu firmou EKO-KOM a.s. 90 000,- Kč ročně. Čím více
odpadu budeme třídit, tím méně peněz budeme doplácet.
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Celkové výdaje jsou však po započítání i odpadů ze sběrného dvora v Pálence ve výši 630 000,- Kč ročně.
Vzhledem k výše uvedené finanční ztrátě, která je za provoz systému hrazena z rozpočtu obce, bychom chtěli zdůraznit,
že především kontejnery ve sběrném dvoře v Pálence nejsou určeny k likvidaci odpadu vzniklým z podnikatelské činnosti,
i kdyby to byla osoba s trvalým pobytem v obci a s uhrazeným poplatkem. Dále rodinným příslušníkům majícím trvalý
pobyt mimo obec nebo kamarádům z okolních vesnic, které sběrný dvůr typu Pálenka pro své občany nezajišťují.
Do kontejneru v Pálence také nepatří suť nebo odpad vzniklý při stavbě nemovitostí např. sádrokarton, okna, apod.
Žádáme všechny o dodržování těchto pravidel, protože výdaje na provoz systému sběru a likvidace komunálních odpadů
se každoročně zvyšují, a v konečném důsledku je zaplatíme my všichni, přestože nepřímo přes rozpočet obce.
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Markéta Vinšová, předsedkyně finančního výboru
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Historie domu čp. 59 ,, mlýn" a obyvatelé v něm
4

V seznamu z roku 1841 v katastrálním protokolu stavení je uvedena zmínka o vlastníku mlýna, kterým byl pan Jan Seidl,
následován Antonínem, zřejmě synem. Další z rodu, Franz Seidl, se stal v roce 1867 starostou, podobně jako Alois Seidl,
který zastával funkci starosty od roku 1905. Jeho syn, Ing. Jaroslav byl další majitel, který mlýn udržoval v chodu, zaměstnával
jak místní, tak i obyvatele z okolí. Od roku 1947 tu pracoval p. J. Klofanda z Trnavy jako stárek. V roce 1948 nastoupil
na funkci stárka p. Josef Moravec.
Ing. Seidl Jaroslav starší dohlížel na chod mlýna, pekárny a zemědělství. Ve mlýně pracoval syn majitele Jaroslav Seidl
a druhý syn Zdeněk žil v Praze. Ve vile v 1. poschodí bydlela rodina majitele, pan a paní Seidlovi se synem. Rodina pana
Moravce dostala k bydlení deputátní byt v přízemí. Dole bydlela ještě služka „Mařenka“. V roce 1945 přijal ing. Seidl pekaře
pana Josefa Šindlera do své pekárny a dostal k disposici byt patřící k pekárně.
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Po nástupu KSČ byla rodina Seidlova kolem roku 1953 násilně vystěhována a majetek jim byl zabaven. Byl jim přidělen
rozpadlý domek na kraji obce Košík, kde zatékalo a tak postupně přišli o zdraví a brzy rodiče zemřeli. Syn Jaroslav se dožil
návratu svobody, ovšem s podlomeným zdravím. Majetek převzalo MNV Kratonohy po roce 1953. Ve vile se vystřídalo
mnoho nájemníků. V přízemí zůstala rodina Moravcova. Po Seidlových se nastěhoval pan Vratislav Štěrba s rodinou.
V přízemí se z kanceláří patřící ke mlýnu upravil byt, do kterého se asi v roce 1960 nastěhoval pan Jaroslav Kratochvíl
s rodinou.
Po nich tam ještě bydlela paní Růžena Vodičková. Později se v tomto bytě vystřídalo mnoho rodin. Byla to rodina Ing.
Mináře , rodina Podesznova a Prokop Holý s rodinou. V patře ještě bydlela paní Švondrová s dcerou.
Později po roce 1989 pan Jaroslav Seidl získal v restituci majetek na zpět do vlastnictví, ovšem mimo dům čp. 58 tj. pekárna,
kterou odkoupil pan Josef Šindler. Pan Seidl si jen krátce užíval znovu nabytých nemovitostí, asi po 3 letech zemřel.
Všechen majetek zdědila rodina Pleštilová, sestřenice pana Seidla, která dům čp. 59 prodala včetně hospodářských staveb
roku 2001 rodině Jílkových.
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Článek sepsal pan Josef Zackl s pomocí paní Vítkové, rozené Moravcové
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FOTBALOVÝ KLUB KRATONOHY
4

Tex
Klub přišel o jednoho ze svých nejvěrnějších fandů a A mužstvo již nepokračuje v divizi.
Všichni v klubu tímto rodině Chalupových vyjadřujeme ještě jednou upřímnou soustrast.
Pan Chalupa neodmyslitelně patřil do naší „fotbalové rodiny“. Na jeho přínos nikdy
nezapomeneme. Kéž bychom v našem klubu měli co nejvíce takových nadšených
a obětavých lidí.
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Dále bych tento příspěvek do zpravodaje rád využil k popisu současného dění v našem klubu
a vizí do budoucna. Zároveň tím chci zamezit různým spekulacím. Po konci minulé sezóny
jsem cítil, že je na čase upřednostnit stmelení kolektivu nejen hráčů, ale všech příznivců fotbalu
v Kratonohách před sportovními úspěchy. Situaci jsem měl v plánu vyřešit nepřihlášením
mužstev dospělých do příslušných soutěží. Vizí bylo „vrátit se v čase“ a hrát v modelu – A tým v nejvyšší krajské soutěži
a B tým v některé z okresních soutěží a pokud možno pouze s rodáky z Kratonoh, Michnovky a Obědovic.
4

Hráči a realizační tým však v létě jednohlasně vyjádřili přání v divizi pokračovat
a povedlo se jim mě přesvědčit. Bohužel ještě do začátku sezony někteří hráči projevili zájem přestoupit do jiných klubů
s vyššími ambicemi. S vypětím všech sil se v rámci možností tyto odchody podařilo nahradit a podzimní část této sezony se
nám tak podařilo zahájit s konkurence schopným týmem. V prosinci nám však 8 hráčů oznámilo, že u nás z různých důvodů
nechtějí pokračovat (pracovní vytížení, zdravotní problémy a především nabídky z ekonomicky silných klubů). V tu chvíli
jsem se rozhodl, že nebudu znovu absolvovat celou zimu kolečko shánění a přemlouvání nových pro fanoušky neznámých
hráčů.
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Ze soutěže jsme tedy vystoupili a jsme bráni jako první sestupující. Další pokračování v této soutěži již pro klub nemělo
smysl. Divizi jsme hráli třetím rokem a pro fanoušky se již nejednalo o nové atraktivní lákadlo. Derby zápasy se v podstatě
žádné nehráli a každý půlrok se nám z poloviny změnil tým, protože v našich podmínkách udržet dlouhodobě hráče na této
úrovni je skoro neřešitelné. Pro shrnutí: Na divizi chodilo méně fanoušků, než na krajský přebor, kde se hrají atraktivní derby
(Libčany, Chlumec n. Cidlinou, Nový Bydžov, Slavia Hradec Králové, Třebeš atd.), soutěž byla násobně nákladnější a náročnější
na organizaci. V krajském přeboru věřím, že se dá sestavit tým, který bude dlouhodobý a hráči si ke Kratonohám vytvoří
vztah a se skalními fanoušky utvoříme dobrou partu.
Do konce sezóny tedy bude v mistrovských soutěžích působit pouze jedno mužstvo dospělých a to v 1. A třídě. Domácí
utkání se budou hrát v Kratonohách převážně neděle od 17.00.
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CÍL PRO JARO: Předvádět atraktivní podívanou a stoupat tabulkou co nejvýše.
SOUPISKA – brankáři: Jiří Mašek (1975), Kryštof Nohejl (2001)
obránci: Jan Kváš (1998), Filip Klapka (1981), Jiří Štěpánek (1985), Jaroslav Michek (1993), Adrian Rolko (1978). David
Hůlka (1991)
4

záložníci: Michal Černý (1982), Jan Kabeláč (1999), Stanislav Bejda (1978), Zdeněk Semelka(1987), David Kuťák (1990),
Ladislav Štoček (1986), Stanislav Libřický (1991)
útočníci: Jan Štoček (1983), Martin Nun(1978), Zdeněk Kocourek (1999), Marek Kulič (1975)
REALIZAČNÍ TÝM – trenér: Filip Klapka. Asistent: Martin Moník. Vedoucí mužstva: Václav Vyleťal. Lékař: Eliška Fialová.
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ZMĚNY V KÁDRU – odchody: Bareš, Finke (Kolín), Ličman, Chocholatý (Převýšov), Kabeláč T., Zbudil (Náchod), Holubec
(Libišany), Čihák (Roudnice), Kraják L. (Chrudim), Kraják O. (Libčany), další v jednání, Prouza (FC HK)
Příchody: Stanislav Bejda (FC Pěnčín), Stanislav Libřický, David Hůlka (oba Libčany).
Do příští sezóny tedy vstoupíme s A muži do krajského přeboru a s B muži do některé z okresních soutěží. B tým bude složen
převážně z „místních“ hráčů. Obě mužstva budou svá utkání hrát v Kratonohách pod názvem FK KRATONOHY A a FK
KRATONOHY B.
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Dne 22.6.2019 náš klub pořádá tzv. sraz kratonožských legend. Přesný program této akce budeme zveřejňovat začátkem
května. Začátek akce bude cca ve 14 hodin, kdy se uskuteční utkání vylosovaných týmů složených z hráčů, kteří v minulosti
oblékli dres sršňů. Příznivci se mohou těšit na velmi zajímavá jména. Během celého odpoledne a večera bude k dispozici
tankové pivo a selátka na ohni. Tímto zveme všechny příznivce kratonožské kopané, aby se s námi přišli na tuto akci pobavit.
Na závěr chci poděkovat Obci Kratonohy za stávající podporu. Budeme se zastupitele snažit přesvědčit, že podpora fotbalu
v naší obci má opravdu smysl.
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Bc. Jiří Štěpánek, předseda FK Kratonohy, z.s.
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Fotbal - mladší elévové Kratonohy/Roudnice
V tomto soutěžním ročníku došlo ke sloučení dvou klubů (souklubí Kratonohy/Roudnice) a i přesto, že se kluci moc neznali,
vytvořili dobrý tým. Chodili poctivě trénovat, což se pozitivně projevilo na výsledcích a z odehraných 19 zápasů 15x odešli
jako vítězové. Vyvrcholením podzimní části soutěže byl Okresní halový přebor v Předměřicích, kde jsme obsadili 1. místo.
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Ivo Váňa, trenér
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MYSLIVECKÝ SPOLEK PODHÁJÍ KRATONOHY
Tradiční myslivecký ples byl první akcí roku 2019 a konal Stalo se dobrým zvykem, že v době konání masopustního veselí
se dne 12. 1. v hostinci U Kaštanu v Kratonohách. Tombola v Kratonohách přidává pomocnou ruku i náš spolek. Nejinak
byla opět bohatá. K tanci a poslechu hrála kapela Splašený tomu bylo i letos, kdy jsme se opět podíleli na přípravě ovaru.
noty, která se postarala o výbornou atmosféru. Děkujeme
Za MS Podhájí Kratonohy MarcelaKřepelová
všem za účast.
4

Loňský velmi suchý rok se projevil i u nás a „kůrovcová“
kalamita zasáhla i les v naší honitbě a v důsledku toho
dochází k zvětšenému kácení smrků. Proto jsme v lednu
a v únoru ve větším rozsahu než jiné roky, pomáhali
s pálením větví a úklidem lesa po těžbě. Mimo to jsme přes
zimu vysekali rákos na rybníčku u naší „základny“
na Michnovce, dělali dřevo na topení a samozřejmě jsme
se starali i o zvěř, i když letošní zima byla velmi mírná.
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V březnu v našem spolku proběhla výroční členská schůze,
na které jsme zhodnotili uplynulé období a plánovali další
akce. Vzhledem k tomu, že předpovědi očekávají další suché
období, jedním z úkolů, které jsme si uložili, je rozšíření
počtu napajedel v honitbě, která udržujeme a v letních
měsících do nich doplňujeme vodu. Další akce, kterou děláme
dlouhodobě, je úklid odpadků a nepořádku kolem
komunikací a na veřejných pozemcích v katastru našich
obcí a i jinde v honitbě, který se uskutečnil koncem března.
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK KRATONOHY
4

Dovolte mi, abych vyhodnotil činnost Rybářského spolku Kratonohy za poslední tři měsíce.
První velkou akcí, kterou bych rád zmínil, je zavírání vody na rybníku Bohdalák za Vlasákovými. Počasí přálo a u rybníku
se sešel rekordní počet příznivců, kterým bych rád poděkoval za účast a vyslovená přání do nového roku. V návaznosti
na vydařenou akci zavírání vody proběhlo následný den i otvírání vody na rok 2019.

Tex

Tex

Tex

Tex

Tex

4

4

4

Výroční členská schůze Rybářského spolku Kratonohy
se konala 18. ledna 2019. Děkujeme za účast zastupitelům
obce. Členové vyslechli zprávu o historii spolku, schválili
zprávu o hospodaření, zprávu o činnosti v minulém roce
a plán aktivit pro rok 2019 pro spolek i pro kulturní rozvoj
obce. Pozitivní zprávou byl fakt, že zima nebyla tvrdá pro
přezimování ryb, a tak nebyl zaznamenán žádný úhyn.
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Od ledna je již v činnosti rybářský kroužek pro děti
ve věku do 15 let. Scházíme se v domku u Bohdaláku,
zatím se děti učí rybářskému řádu, pravidlům rybolovu
a přípravě pro aktivní rybolov. Jen co počasí dovolí,
začneme hned práskat bičem.
Jako každý rok, první sobotu v únoru se vydávaly
povolenky v hostinci U Kaštanu pro členy Místní organizace
Nechanice. Členství je možné uhradit
do konce dubna.
Letos v únoru proběhla rybářská výstava For Fishing
v Praze, kterou naši členové pravidelně navštěvují
v hojném počtu. Prezentují se zde špičkové firmy z oboru
rybářství.
A na závěr musím zmínit konání první rybářské zábavy,
kterou jsme pořádali v místním hostinci U Kaštanu.
K tanci a poslechu hrála skupina VSM – VOLNÉ
SDRUŽENÍ MUZIKANTŮ. Rádi tuto akci zopakujeme
i v příštím roce. Děkujeme sponzorům za podporu
při přípravě bohaté tomboly, kde nemohly chybět i ryby.
Předseda Rybářského spolku Kratonohy Josef Kašpar
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MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
4

Valná hromada MS ČČK Kratonohy se konala v pátek 8. února 2019. 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 zájezd na státní
zámek Opočno. O termínu konání Vás budeme informovat formou pozvánek a plakátu na obecních vývěskách, které budou
obsahovat podrobnosti ohledně přihlášky.
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 opětovně schválenou podporu i pro rok 2019.
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Posláním Českého červeného kříže je mj. 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 také od 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.
NOVINKY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
V průběhu měsíce března se konaly DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Základní škole v KRATONOHÁCH

4

V pondělí 18.3. 2019 od 16.00 hodin proběhla schůzka
rodičů budoucích prvňáčku a všech zájemců o informace
o škole s paní ředitelkou Mgr. Monikou Bisovou.
Ve čtvrtek 21. 3.2019 od 7.50 do 9.30 hodin byla možnost
návštěvy vyučovacích hodin ve všech třídách - dopoledne
v malotřídní škole.
Ve čtvrtek 21. 3. 2019 od 16:00 do 16:45 hodin jsme předvedly
způsoby výuky a práce v jednotlivých třídách
a ročnících:

4

• v I. třídě – v 1. ročníku bylo možné zúčastnit se výuky
českého jazyka a matematiky
• ve II. třídě – ve 3. a 4. ročníku bylo možné zúčastnit se
výuky českého jazyka a matematiky
• ve III. třídě – ve 2. a 5. ročníku bylo možné zúčastnit se
výuky českého jazyka a matematiky

4

Tento den jste si mohli prohlédnout školu, zeptat se, více
nás poznat od 15.30 hodin. Čekala Vás moderní dobře
vybavená škola, příjemné estetické prostředí, které si děti
samy spoluvytváří a kvalitní pedagogický sbor. Toto vše
umožňuje všestranné rozvíjení osobnosti dětí, kvalitní
základní vzdělání v atmosféře vzájemné důvěry, spolupráce
a bezpečí. Pestrou nabídkou zájmových aktivit umožňujeme
dětem smysluplně využít jejich volný čas. V odpoledních
hodinách je každý den do 16.30 hodin pro děti připraven
program ve školní družině.

Co naše škola nabízí? Přijďte se k nám příští rok podívat!
• Vyučujeme podle ŠVP ZV – anglický jazyk od 1. třídy
(ze zákona je povinně vyučován od 3. ročníku)
• Příjemné školní prostředí v budově obklopené zahradou
v centru obce
• Pozitivní vztahy mezi žáky i dospělými
• Nízký počet žáků ve třídách umožňující individuální
přístup
• Moderní metody a formy výuky, projektové a interaktivní
vyučování
• Zájmové kroužky každý den v týdnu většinou zdarma
• Individuální péče pro děti s potřebou podpůrných opatření
i pro děti nadané
• Příprava pro budoucí prvňáčky ve spolupráci s MŠ
a formou Předškoláčku, který probíhá od listopadu do května
jednou měsíčně pod vedením učitelek ze základní školy
• Přehledné a aktualizované webové stránky, emailová
komunikace rodičů s vyučujícími, …
• Škola je vybavena 2 interaktivními tabulemi, žáci mají
k dispozici počítače stolní, notebooky i tablety a mnoho
moderních výukových materiálů, které průběžně doplňujeme
• Jsme zapojeni do projektů EU: OP VVV – zvýšení
a zlepšení kvality výuky na MŠ a ZŠ - Šablony I a Šablony
II, Ovoce do škol, Mléko do škol, Dotace na dopravu na
plavání – doprava zdarma, dbáme na zdravou stravu a pitný
režim žáků, ...
Kolektiv ZŠ a MŠ Kratonohy
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POSLEDNÍCH 5 VOLNÝCH MÍST NA I. BĚH !!!
Cena tábora: 1 500 Kč / týden
4

Přihlášky u p. Ivety Kašparové, tel.: 774 418 118
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VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
4

4

Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje
na podporu lidí v nouzi žijících na území České republiky.
Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby
se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni
a další.

Tex

Tex

Tex

Tex

Tex

Z daru, který jste vhodili do pokladničky, zůstává 65 %
Charitě, která u vás koledování zorganizovala, 15 % využije
na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže
potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty
a zákonných 5 % je režie sbírky.
4

V královéhradecké diecézi bylo v letošním roce evidováno
4117 pokladniček a celkový výnos 18 451 768 Kč.
Našich pět skupin koledníků, které navštívily domácnosti
v Kratonohách a na Michnovce, vykoledovalo 16 102 Kč.
V celé České republice, včetně Tříkrálového koncertu se
vykoledovalo 120 449 806 Kč.
Králové šíří poselství radosti, požehnání všem, které navštíví.
Nachozené kilometry, možná i mrazivé počasí, někdy i
odmítnutí, koledníkům i všem, kteří přispívají patří velké
poděkování!!
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MASOPUST
4
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FIALKOVÝ PLES A DĚTSKÝ KARNEVAL
4
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stovky grafických návrhů zdarma - tvorba grafiky online - kalkulace tisku online

pos

Vyžádejte si i vy svých 1000,- Kč na www.funprint.eu

kalendáře

visačky

pozvánky

plakáty
krabičky brožurykrabice
na víno
skládačky

knihy

letáky samolepky

poznámkové bloky

vizitky

pohlednice

obaly
odnosky

tiskové služby pro firmy, školy, státní správu a každého z nás
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v I. čtvrtletí 2019
60 let oslavili:

Ladislav Ledvinka z Kratonoh

Tex

Narodila se
Dne 14. 2. 2019 se narodila Štěpánka Chalupová,
rodiče Markéta a Roman Chalupovi z Kratonoh
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Jiří Čáka z Kratonoh
70 let oslavila:

Ludmila Kašparová z Kratonoh

75 let oslavili:

Marie Šindlerová z Kratonoh
Libuše Vtípilová z Kratonoh
Jaroslav Růžička z Kratonoh
Jiří Lexa z Michnovky

93 let oslavila:

Růžena Jánská z Kratonoh

Gratulujeme všem oslavencům a přejeme pevné zdraví do dalších let!

Šťastným rodičům gratulujeme!

Opustili nás
Dne 23. 12. 2018 zemřel pan Bohumil Markalous ve věku 69 let.
Dne 26. 12. 2018 zemřela paní Marie Vilímová ve věku nedožitých 92 let.
Dne 2. 2. 2019 zemřela prof. RNDr. Blanka Pacltová, CSc. ve věku 90 let (trvale žila v Praze).
4

Dne 24. 2. 2019 zemřel pan Lubomír Chalupa ve věku 67 let.
Čest jejich památce.
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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 II. čtvrtletí 2019. Uzávěrka příspěvků bude 16.6.2019. 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



