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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
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Milí spoluobčané,

Tex

začalo nám krásné a slunečné léto. Děti si začínají užívat prázdnin a my dospělí se těšíme na dovolenou. Bohužel někteří z
nás už mají dovolenou za sebou.
V naší obci ale bude i nadále pokračovat akce Kanalizace + ČOV. Výstavba bude probíhat převážně na dvou úsecích, a to
sice na „hlavní“ silnici a v chodníku vedle státní silnice I/11. V tomto úseku bude pravděpodobně přes prázdniny uzavřen
celý jeden jízdní pruh státní silnice a samozřejmě celý chodník. Žádám všechny naše spoluobčany, kteří tento chodník
od Svobodových čp. 114, kolem Pavlíčkových až k Novotným čp. 147 využívají, aby dbali zvýšené opatrnosti nebo aby se
tomuto místu nejlépe zcela vyhnuli.
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Při výstavbě kanalizace na naší „hlavní“ silnici směrem od dětského hřiště po Baladovi Vás všechny, kteří parkujete svá
vozidla na této komunikaci nebo chodníku, chci požádat, abyste parkovali vozidla na svých pozemcích nebo na parkovištích,
která jsou v obci zřízena. Parkování na obecních pozemcích a to nejen na komunikacích a chodnících, ale i na travnatých
plochách například kolem bytovek se u nás v obci hodně rozmohlo. Každý přece máme u domu zahradu, kde se dá vozidlo
zaparkovat. Je třeba si uvědomit, že všichni, kteří parkují na obecních pozemcích porušují zákon o přestupcích a to –
Neoprávněné užívání cizí věci. Doufám, že společně se nám podaří parkování na obecních pozemcích z obce odstranit a
každý si bude parkovat na svém. Dále bych chtěl všechny požádat o snížení rychlosti v obci. Máme na komunikacích hodně
štěrku a kamínků, které při rychlejší jízdě odlétávají od kol daleko do trávy a byl bych velmi nerad, aby se někdo zranil.
Samozřejmě bude i nadále po celou dobu výstavby kanalizace monitorován stav v našich studních a bude se hlídat pokles
hladiny spodní vody.
Přestavba venkovní učebny ve škole je téměř hotová a myslím, že celá akce se velmi zdařila. V září se na novou učebnu
mohou těšit nejen žáci, ale i noví učitelé, které v naší škole přivítáme. Věřím, že se jim u nás bude líbit a i děti si s nimi budou
rozumět.
Na konci května jsem společně s místostarostou Markem Veselým navštívil naši místní část Michnovku, abychom vyslechli
případné starosti a připomínky spoluobčanů. Shodli jsme se na tom, že i na Michnovce je hlavním problémem kanalizace a
bude potřeba v krátké době tento problém začít řešit. Celé setkání bylo velmi příjemné, určitě se budeme vídat častěji.
V úterý 4.6.2019 jsem se vydal společně s panem Václavem Košťálem a žáky základní školy na návštěvu našeho kostela
Svatého Jakuba Většího. Zde nás velmi mile uvítal pan farář Viliam Vágner a velmi poutavě a zajímavě nám s panem Košťálem
vyprávěli nejen o historii. Moc jim oběma děkuji. Procházka po obci následně pokračovala kolem pomníčků, přes hřbitov a
končila na obecním úřadě. Doufám, že se dětem líbila a že už vědí, proč má naše obec ve znaku a na vlajce velrybu.

V sobotu 8.6.2019 se u nás v obci konal dětský den. Od rána na Bohdaláku probíhaly dětské rybářské závody a odpoledne
na hřišti několik dalších soutěží. Děkuji za organizaci našim spolkům – rybářům, myslivcům i Spolku pro Kratonohy.
Rádi bychom o prázdninách u nás v obci opět uspořádali pouť, všichni jste srdečně zváni.
Přeji všem krásné léto. Petr Šatalík
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KULTURNÍ VÝBOR
Vážení spoluobčané,
dnes bych Vám rád představil další výbor zřízený obcí, a to kulturní. Tento výbor má celkem 5 členů. Jeho hlavní činností
je pořádání a organizace kulturních akcí nejen pro dospělé, ale i děti. Jsou to například různé výlety, divadla, stanování
ve škole a podílí se i na akci Noc s Andersenem. Další jeho důležitou činností je vydávání našeho obecního zpravodaje.
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Jeho předsedkyní je Radka Lehká a dalšími členkami jsou Věrka Voženílková, Iveta Kašparová, Veronika Vosáhlová a Iveta
Borůvková. Myslím si, že odvádějí dobrou práci a chci za to poděkovat nejen jim, ale i jejich manželům, kteří jsou jim často
nápomocni.
													

Petr Šatalík
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
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Sběr starých barev, ředidel, lepidel a obalů od nich, baterií, autobaterií, léků,
zářivek a ostatního odpadu s obsahem rtuti, starých televizorů, rádií, lednic …
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sobota 20. července 2019
do přistaveného auta firmy Hradecké služby a.s.
4

KRATONOHY
U bývalé vrátnice Zemědělské společnosti (vedle zámku)
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U obecního úřadu										

9:25 – 9:45

U Dvořákových čp.43									

9:50 – 10:10

U obchodu													

10:15 – 10:35

MICHNOVKA
U vývěsní tabule											
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9:00 – 9:20

11:20 – 11:40

Na Michnovce bude zároveň přistaven kontejner pro nadměrný odpad tj. linolea,
koberce a kontejner na železo
POZVÁNKA

4

V letošním roce si v naší obci i státě připomínáme některá výročí.
Jedno významné 100leté výročí již proběhlo 25. února 2019. Po pádu monarchie Rakouska- Uherska bylo nutné natisknout
novou měnu a taktéž dopisní známky, na čemž se podílel od roku 1919 malíř Alfonz Mucha. K této příležitosti připravím
pro všechny zájemce hodnotnou ukázku na toto téma, a to již na tradiční pouťové výstavě v místním sále.
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Dále si národ v měsíci listopadu připomene 30 let od Sametové revoluce. Neméně významné též 100leté výročí bude
dne 28. října prožívat organizace ČČK, a to po celém světě.
V naší obci působil od roku 1904 místní Zpěvácko - ochotnický spolek Jiří Volný, který svou činnost ukončil a roku 1919
se sloučil s místním dramatickým odborem Tělovýchovné jednoty Sokol.
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O všech uvedených výročích se každý návštěvník dozví spoustu informací v sále hostince U Kaštanu v sobotu 27. července
od 14 do 18 hodin a v neděli 28. července od 8 do 12 hodin na již zmiňované výstavě, kam všechny jménem Českého
červeného kříže srdečně zvu.
																				

Josef Zackl
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Novinky ze školy a ze školky, aneb jak jsme prožívali 2.pololetí školního roku 2018/2019
4
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V únoru v naší škole proběhla přednáška na široké téma šikany – co všechno do ní patří, co vlastně šikana znamená, jak jí
předejít nebo jak se s ní vypořádat. Důraz byl kladen také na KYBERŠIKANU. Šikana byla vysvětlována pomocí praktických
příběhů, děti si vyzkoušely v rámci hry pospolitost, pozitivní hodnocení sebe i ostatních a pocity s těmito pojmy související.
Všichni odcházeli spokojení, uvolnění, s úsměvem na tváři a s pocitem, že patří ,,do party‘‘.
Bohužel nemůžeme říci, že by se k sobě všechny děti chovaly vždy hezky a ohleduplně. Tu a tam je slyšet nevhodný smích,
nepěkná slova i hádky. I proto jsme se rozhodli v březnu všem našim školákům zprostředkovat interaktivní program
„Respektování jiných a jejich názoru“. Prostřednictvím her a soutěží lektor dětem prezentoval projevy chování, postupy,
možnosti i případné chyby, jichž se v určitých situacích dopouští. Na jednoduchých příkladech jim ukázal rozdílné pohledy
na věc a odhalil správné postupy či takové možnosti řešení, kdy jsou všichni ochotni respektovat a uznat nejen právo jiného
úhlu pohledu, ale dokonce i správnost rozdílného hodnocení jiného člověka, jeho pohledu a názoru na stejnou věc. V průběhu
dvou vyučovacích hodin lektor u dětí bedlivě sledoval postup spolupráce, zapojení všech žáků, způsoby komunikace a
následně s nimi rozebral – co bylo špatně, co by se dalo zlepšit, kde naopak děti excelovaly a ukázaly správný přístup k řešení
společného úkolu, respektu ostatních a jejich názoru.
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Na první jarní den jsme v naší škole vítali rodiče i veřejnost na „Dni otevřených dveří“. V první třídě prvňáčkové ukázali,
jak se dostávají do nálady před učením, jak se jim daří čtení nejen na tabuli, ale i v počítači. V matematice si matematicky
zatančili, předvedli, že se při rozkladech čísel nenechají napálit, zasoutěžili si v rychlosti počítání bez prstíků, v počítači
umožnili dinosaurům správným počtem korun vstup do hry. Na závěr si vybrali z větší nabídky emotivních velrybek tu,
která vyjadřovala, jak se cítí v závěru hodiny a své pocity a dojmy slovně vyjádřili.
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I žáci druhého ročníku usedli v odpoledních hodinách do školních lavic, aby svým rodičům i dalším zájemcům předvedli,
jací jsou zdatní počtáři. Na začátku hodiny proběhlo zahřívací kolo příkladů, které si děti vyzvedly u paní učitelky a než
stihly obkroužit jednu řadu lavic, sdělily jí správný výsledek. Další procvičování probíhalo na interaktivní tabuli, kde se
objevily i příklady se závorkami, početní řetězce či jednoduché slovní úlohy. A protože už násobilky bylo dost, v závěru
hodiny si všichni přítomní malí počtáři hravou formou připomněli a procvičili sčítání a odčítání v oboru do sta prostřednictvím
příkladů na kartičkách a kolíčkováním výsledků. Na interaktivní tabuli však zůstali dvě nevyřešené slovní úlohy, a tak se do
jejich počítání pustili samotní rodiče. Slovní úlohy hýřily záměrně vepsanými chybami, které však druháci odhalili a ihned
opravili. Za svůj výkon, který předvedli v průběhu celé hodiny, sklidili od rodičů potlesk.
Na odpolední ukázky ve II. třídě (3. a 4. ročník) přišlo pouze 5 dětí, na které se přišli podívat jejich rodiče a prarodiče. Děti
ukázaly, jak pracují na interaktivní tabuli, rozehřály se hrou: Hádej, kdo jsem“ a předvedly i práci ve skupince s didaktickou
hrou Oldipo. Byli jsme moc rádi, že naši školu navštívili i rodiče s budoucími prvňáčky, ale i naši bývalí žáci.
V letošním školním roce opět usilujeme o to, aby si všichni naši žáci upevňovali zdravé stravovací návyky. Za tímto
účelem využíváme i obou státem dotovaných projektů Mléko do škol i Ovoce a zelenina do škol. Pravidelné dodávky ovoce
a zeleniny pro nás zajišťuje firma GIRA fruit s.r.o., která v rámci doprovodných opatření připravila pro všechny naše školáky
ochutnávkové bedýnky ovoce a zeleniny nejen z našich sadů, zahrad a polí, ale i ochutnávky exotického a netradičního ovoce.
A tak v pátek 22. března vypuklo zdravé mlsání. V jeho průběhu žáci postupně zapojili všechny své smysly. Prvotně to byl
zrak, sluch a hmat, neboť jsme si nejprve jednotlivé plody představili, prohlédli a o těch méně známých našli informace
prostřednictvím internetu. Následně se třídou začala šíři vůně, neboť se paní asistentka pustila do krájení ovoce a zeleniny.
Na řadě byly mlsné jazýčky dětí, aby se pustily do vlastní ochutnávky. Tu jsme jim však ztížili, neboť jsme děti rozdělili
do soutěžních týmů a ochutnávku zrealizovali se zavázanýma očima.
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Kdo zvítězil, není podstatné. Důležité bylo, že všichni všechno ochutnali a na talířcích nezbyl ani jeden kousíček. Všichni
si zapisovali do listu své hodnocení, abychom zjistili ovocného a zeleninového vítěze. Z pestré nabídky cizokrajného i našeho
ovoce vyhrálo to pravé české jablíčko! V těsném závěsu se umístila hruška s banánem. Zeleninovou královnou se stala paprika
a hned za ní okurka.
Preventivnímu programu „Veselé zoubky“ se se zaujetím věnovali v měsíci březnu naši prvňáčci. Dozvěděli se, jak zoubky
fungují, k čemu je máme, jak rostou a mění se, co je zubní kaz. Filmeček „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“ je poučil i
pobavil. Následně si trénovali, jak čistit zoubky, aby byly bez kazu a jak má vypadat fungující zubní kartáček a také, jak je
důležité, co jíme a pijeme. V neposlední řadě jsme si vysvětlili, proč je důležité navštěvovat zubního lékaře na pravidelných
preventivních prohlídkách. Odměnou za pozornost a snahu byl dětem předán preventivní balíček „Veselé zoubky“, který děti
velmi potěšil.
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Žáci 2. – 5. ročníku se poprvé pustili v pátek 22. března do řešení příkladů v rámci
matematické soutěže KLOKAN 2019. Tato mezinárodní soutěž vznikla v Austrálii a dnes
probíhá v mnoha zemích světa. Letos se jí účastní více než 300 000 žáků. Soutěž je rozdělena
do 6-ti kategorií: Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet, Junior a Student (pro žáky od 2.
tříd základních škol až po studenty 4. ročníku středních škol – vždy po dvou ročnících).
V kategorii Cvrček (2. a 3. ročník) žáci řešili 18 úloh, pro kategorii Klokánek (4. a 5.
ročník) to bylo úloh 24. Úlohy byly rozděleny do tří skupin podle náročnosti.
Za každou správně zodpovězenou otázku získal soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 a 5),
za každou neřešenou úlohu nezískal ani neztratil žák žádný bod, za každou špatně
zodpovězenou úlohu se nepřičítal žádný bod, ale naopak se jeden bod odečítal. Maximální
počet bodů, jež mohli žáci získat, bylo 90 pro kategorii Cvrček a 120 pro kategorii Klokánek.
A jak že si naši školáci vedli? S odhodláním dosáhnout co nejlepšího výsledku se pustili
do řešení. Ve třídách vše utichlo, slyšet bylo jen šustění papírů, občas povzdechy či slůvko
pochopení „aha“. Šedesát minut uběhlo jako voda. Žáci své výpočty odevzdali a učitelé
se pustili do opravování. Někteří dobří počtáři zklamali, jiní naopak velmi mile překvapili.
Nejlepšího výsledku v kategorii Cvrček dosáhl žák 3. ročníku se ziskem
62 bodů, v kategorii Klokan si dohopsala pro 75 bodů žákyně 4. ročníku. Ostatním našim
řešitelům držíme pěsti s přáním, aby v příštím roce dosáhli lepších výsledků.
Ve středu 27.března se na škole opět zdravě mlsalo, tentokrát ochutnávali žáci mléčné
výrobky od firmy Laktea, o.p.s. – Školní mléko.
Pátek 12. dubna se od těch běžných školních pátků lišil. Ve všech třídách si paní učitelky pro své žáky připravily společné
téma „Den knihy“. Ač bylo téma totožné, v každé třídě probíhala výuka jinak.
V tentýž den zhlédli žáci všech ročníků divadelní představení „Poklad kapitána Baltazara aneb Kdo se bojí, nesmí na moře“.
Jednalo se o kombinované loutkoherecké představení o námořnících a pirátech, o kouzelné mušli, ztraceném pokladu,
upovídaném papouškovi a věčně hladovém žraloku. Herecká dvojice dětem prostřednictvím dobrodružného příběhu odhalila,
že chytrost i důvtip jsou silnější a účinnější zbraně, než svaly či bambitka a že větší bohatství než poklad člověku přináší
poctivost, přátelství a čisté svědomí.
Dvě třetiny Čechů alespoň trochu třídí odpad. Víte, že Češi vyprodukují nejméně komunálního odpadu z celé evropské
sedmadvacítky? Na hlavu je to „jen“ 306 kilogramů za rok. Prvenství v Evropské unii má ale háček - neumíme prý recyklovat!
Podle statistiků z Eurostatu končí v České republice nejvíce komunálního odpadu na skládkách, stejně jako například v
Rumunsku nebo v Bulharsku.
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Aby se naše planeta Země neproměnila v jedno velké smetiště, snažíme se děti vést k pravidelnému třídění odpadu a s tím
související recyklací v rámci běžné výuky.
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Letos jsme si svátek naší planety Den Země připomněli v pondělí 29. dubna. Společně jsme se zamysleli nad tím, jak my
lidé Zemi ubližujeme a jak bychom ji měli chránit, které národní parky, chráněné krajinné oblasti a přírodní rezervace
v České republice jsou. Prč vlastně byly zřízeny i jak se v nich máme chovat.
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Po vyluštění křížovky, v jejíž tajence bylo ukryto slovo odpady, jsme se věnovali problematice správného třídění, neboť i ve
třídě máme jednotlivé odpadkové koše, ve kterých se bohužel tu a tam objevuje nesprávně umístěný odpad. Znalosti o
správném třídění odpadu si děti ověřily při práci ve skupinách, ve kterých vyplňovaly pracovní listy. Následně jsme se měli
přesunout ven, kde jsme chtěli posbírat vše, co místo na zemi mělo skončit v popelnici. Děti se potom měly věnovat bez
využití výtvarných potřeb kresbě, a to pouze pomocí přírodnin. Bohužel, pro nepřízeň počasí jsme obě tyto aktivity museli
vynechat. Zůstali jsme proto ve škole, kde děti na čtvrtky ztvárnily planetu Zemi a vše, čím ji my lidé nejvíce ubližujeme.
Pro poučení připojujeme sedm nejčastějších mýtů a omylů kolem třídění odpadu. Děláte je také?
Chyba č. 1: Plastové obaly musí být čisté
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Do kontejnerů na plasty se mohou kromě PET lahví házet také sáčky, tašky, fólie i jiné plastové obaly. Nepatří do nich obaly
od potravin, ve kterých jsou zbytky jídla. Častým omylem je však mínění, že musí být plastové obaly dokonale čisté. Nemusí.
Velikým problémem je však mastnota. Plastovou lahev od oleje je potřeba pořádně vymýt, nejlépe přípravkem na nádobí a
teplou vodou. Nikdo si však nemusí dělat těžkou hlavu s vyhozením obalu od sprchového gelu, šamponu nebo jiného
drogistického zboží. To totiž neobsahuje žádné nebezpečné látky.
4
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Chyba č. 2: Plato od vajec patří do papíru
Kartony od vajec jsou sice z papíru, ale už tolikrát zrecyklovaného, že jde o poslední uplatnění hmoty. Papír se může
recyklovat jen sedmkrát, poté už je jeho vlákno tak krátké, že z něj nikdo papír nevyrobí. Do modrých kontejnerů je proto
neházejte, zvolte raději směsný odpad. Můžete je také zkompostovat. To samé platí pro ruličky od toaletního papíru.
Chyba č. 3: Zrcadlo je vlastně sklo
Do skla nepatří autosklo a zlacená či pokovená skla, tedy ani zrcadlo. Pokovení způsobuje při tavení totiž značné problémy.
Pece si neporadí ani s keramikou a porcelánem, i ty házejte do směsného odpadu.
Chyba č. 4.: Obálka s okýnkem se do papíru dávat nemůže
Tady je to úplně naopak. Během zpracování vytříděného papíru dojde k oddělení fóliových okének či kancelářských sponek.
Nijak proto nevadí. Od obálek je pouze třeba odstranit případně plastový vnitřek.
Chyba č. 5: Papírové kapesníky patří do papíru
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Přestože jsou papírové kapesníky z kvalitního papíru, z hygienických důvodů se do modrých kontejnerů neházejí. Recyklaci
papíru totiž ztěžuje jakékoli znečištění. Proto není vhodné vhazovat do kontejneru na papír ani mastné nebo jinak zašpiněné
papírové obaly. To samé platí pro laminovaný nebo voskovaný papír.
Chyba č. 6: Polystyren do plastu ne
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Naopak, do plastu patří. Polystyrenové termoobaly, do kterých v restauraci zabalují jídlo nebo třeba výplně krabic, s klidem
vhoďte do žlutého kontejneru. Pozor dejte pouze na polystyren, který se používá jako stavební izolace. Pokud je na něm
omítka, musí se vyhodit jako stavební odpad.
Chyba č. 7: Nebezpečný odpad doma nemáme
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4
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Nebezpečný odpad je takový, na kterém je vyznačen vykřičník ve žlutém trojúhelníku. Takový odpad nepatří do žádného
kontejneru včetně směsného odpadu. Nebezpečným odpadem jsou například prošlé léky nebo elektroodpad. Pokud byste
ho vyhodili do koše nebo spláchli do záchodu, může kontaminovat vodu nebo půdu. Léky by se měly ideálně odnést zpět
do lékárny, případně je od vás převezmou ve sběrném dvoře. Tam se musí odevzdat i zbytky či obaly veškerých syntetických
barev, ředidel, laků, nebo mořidel. Nebezpečné odpady lze také odevzdat v rámci mobilního sběru, pokud ho obec zorganizuje.
K blížícímu se závěru školního roku neodmyslitelně patří školní výlety. Ten náš se uskutečnil v úterý 28. května. Těšili se
na něj všichni školáci. Své aktovky vyměnili za batůžky, v nichž nechyběly velké svačiny v podobě řízků, sladkostí i jiných
dobrot. V osm hodin jsme se autobusem vypravili do obce Ostrá v okrese Nymburk, kde byl cíl naší cesty. Zde se nachází
areál Centra řemesel a Bylinných zahrad společnosti Botanicus. U vchodu nás již vyhlížely dvě milé průvodkyně, které nás
nejprve provedly celým areálem, abychom se tak mohli zorientovat, kde se nacházejí jednotlivá řemesla a odhalily nám i
voňavá zákoutí bylinných zahrad. Kolem desáté hodiny si děti ve směnárně vyměnily peníze za místní měnu/groše v kurzu
1 groš = 10 Kč. Pak se skupinky školáků pod vedením jednotlivých pedagogů vypravily vstříc vlastnoručnímu tvoření. Některé
děti si vyzkoušely knihtisk, řezbářství, rýžování zlata, ražbu mincí, košíkářství, lukostřelbu, drátování, kožařství, či se věnovaly
výrobě svíček, loutek, ručního papíru, lněného provazu, bylinného mýdla nebo si zvolily brusírnu kamene a tvoření keramiky.
Když vás něco baví, připadá vám, že čas plyne rychleji. Tak tomu bylo i na letošním školním výletě. Hodinky ukazovaly 13:00
h, a tak byl nejvyšší čas vydat se na zpáteční cestu k domovu.
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Nožičky prvňáčků byly uťapané, ručičky upracované, a tak nebylo divu, že většina našich nejmenších školáků při monotónní
jízdě v autobuse usnula. Zbývá jen dodat, že letošní výlet se vydařil, neboť nám přálo i počasí, přestože původní předpověď
byla velmi nepříznivá.
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V měsíci květnu proběhl v mateřské škole zápis k předškolnímu vzdělávání. K zápisu se přihlásilo 9 dětí. Z důvodů splnění
zákonných podmínek pro přijetí k předškolnímu vzdělávání byly všechny děti přijaté.
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Letošní sportování pro radost – olympiáda MŠ se uskutečnila na domácí půdě. Pro děti bylo přichystáno 5 stanovišť,
na kterých si mohly vyzkoušet běh přes překážky, skoky v pytli, opičí dráhu, hod na cíl, skákání na balónech. Na konec se
všechny děti účastnily boje o medaile v běhu na 20 m a hodu do dálky.
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Každoroční piknik se letos organizačně obměnil. Děti byly rozděleny dle věku na 4 skupiny a každá skupina se vydala
na piknik do své cílové destinace. Nejdelší trasu překonali předškoláci, kteří doputovali na břeh rybníku Lednice
v Obědovicích.
Měsíc červen se ponese v duchu indiánského večera v MŠ, tanečního vystoupení, koncertu Skřivánků a Zahradní slavnosti.
Přejeme Vám krásné a radostné letní měsíce plné zajímavých akcí a těšíme se na viděnou v září.
																	

Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Kratonohy

Vítejte v knihovně

4

Na letošní Noc s Andersenem nám dorazilo celkem dvanáct
nocležníků. Nejprve si všichni nachystali v knihovně své speciální
místo na spaní. Když se děti „zabydlely“, dostaly zahřívací test
na známé hlášky z pohádek a filmů. Nejvíce správných odpovědí
v kvízu měla Adélka Šimková.
Pak následoval turnaj ve hře „Plný kurník“. Turnaj byl plný napětí,
překvapení a zvratů. Do závěrečného duelu se nakonec probojoval
David Horký a Natálka Vítková. V tomto souboji nakonec vyhrála
Natálka.

Ob

Dalším bodem našeho programu bylo vytvoření vlastní knihy.
Děti dostaly za úkol vymyslet vlastní příběh, graficky zpracovat
obálku a poté svoji knihu prezentovat před ostatními.
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Nakonec jsme si rozdali ceny a pamětní listy.



Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a pomohli při přípravách.
Za rok se opět budeme těšit na Noc s Andersenem!
V době letních prázdnin bude knihovna otevřena v tyto dny:
		

Červenec: 11. 7. 2019 od 16:00-18:30

		

Srpen:

1. 8. 2019 od 16:00-18:30

Kateřina Pavlíčková
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MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
4

4

4

Stává se již pomalu tradicí, že na jaře společně vyrážíme do Hradce
Králové navštívit zajímavou lokalitu spojenou s neméně zajímavou
přednáškou. Tentokrát se nám podařilo domluvit besedu a prohlídku
Zahrady léčivých rostlin, kterou spravuje Farmaceutická fakulta
Univerzity Karlovy. Zahrada se nachází tak trochu skryta mezi
budovami škol a nejvytíženější dopravní částí Hradce, ačkoliv se
rozkládá na ploše 2ha a nabízí přitom oázu klidu a příjemné
procházky. Velké poděkování patří Ing. Chlebkové
za osobitou prohlídku a ukázku nejen prostor zahrady, ale také
sbírkového skleníku tropických rostlin a venkovního areálu včetně
malého rozária. Všem příznivcům Hradce Králové a poznání jeho
nevšedních zákoutí doporučujeme návštěvu zahrady, která je
přístupná veřejnosti od dubna do října každý pracovní den
od 7 – 16 hodin nebo o víkendu a ve svátek od 8 – 12 hodin.

Tex

Tex

Tex

Tex

Tex

Květnový sobotní zájezd MS ČČK Kratonohy nás v tomto roce
zavedl do Opočna. Jeho zámek a přilehlé zahrady jsme navštívili
v krásný slunečný den, který přímo vybízel k ochutnání klasické
opočenské zmrzliny. Domů se nám podařilo dojet s dobrou náladou,
v plném počtu beze ztrát a pěknou vzpomínkou nejen
na pohádkový zámek, ale hlavně rodino-kamarádské setkání. Tak
nezbývá než si přát „za rok znovu“.
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Pěkné prázdniny přeje za MS ČČK Markéta Vinšová, předsedkyně.
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MYSLIVECKÝ SPOLEK KRATONOHY
4

Jeden z našich nejmohutnějších stromů dal název prvnímu
měsíci mysliveckého roku – dubnu. Dubnové počasí bylo
proměnlivé, nazývané aprílové. Pro zvěř skončila doba
nouze, zvěř přestává navštěvovat přikrmovací zařízení a
intenzivně se paství na první vyrašené vegetaci. Už v
dubnu se objevují první mláďata, proto je nezbytné
dodržovat klid v honitbě.
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V květnu příroda nejen kvete, ale také se rodí. Hnízdí
nebo vyvádějí mláďata bažanti, koroptve, zajíci a všeobecně
většina obyvatel lesa. Bohužel máme opět obavy ze suchého
roku, proto jsme museli nachystat napajedla pro zvěř.
4
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Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody. V červnu
se začínají červenat a nalévat první plody letošní úrody.
Pro myslivce je však červen náročným obdobím, které
přináší hodně úkolů a povinností. V červnové přírodě
nacházíme právě narozená mláďata všech druhů zvěře.
Všichni noví obyvatelé naší přírody potřebují pro svůj
zdárný vývoj klid a pravidelnou a vydatnou laktaci své
matky. Začíná období přípravy objemového krmiva
na zimu. Pro zvěř je nejlepší první seno posečené před
odkvětem trav, kdy mají travní porosty nejvyšší obsah
minerálů.
I v letošním roce se náš spolek účastnil dětského dne,
který se konal 8. června na hřišti v Kratonohách. Děti
poznávaly na obrázcích zvěř a po splnění úkolu na ně
čekala sladká odměna.
Myslivecký spolek Podhájí Kratonohy Vám přeje krásné
letní dny a příjemně strávenou dovolenou!
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Marcela Křepelová
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK KRATONOHY
4
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Dne 8. června 2019 se v rámci dětského dne v Kratonohách v dopoledních hodinách konaly rybářské závody dětí do 15 let
věku na rybníku Bohdalák za Vlasákovými. Za příznivého počasí se sešlo 28 dětí. Na prvním místě se umístil Šimon Jiránek,
na druhém Adam Trávníček, na třetím David Lehký a na bramborové čtvrté příčce se umístil Miloslav Dymeš. Cenu
o největší rybu vyhrál Ondřej Štěpán, který ulovil kapra o délce 71 cm. Gratulujeme.
Nejen v Kratonohách se konají rybářské závody. 1.června se uskutečnily rybářské závody v Nechanicích za účasti 22 rybářů.
Zde si každý ze závodníků odnesl živého kapra.
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Většina rybářů v Kratonohách a blízkého okolí se sdružuje v Místní organizaci Českého rybářského svazu v Nechanicích,
a tak pár slov předsedy Milana Vlka k 70. výročí založení:
Zpráva výboru MO ČRS v Nechanicích za uplynulé období roku 2018.
Vážení přátelé, než začnu s vlastním hodnocením, dovolte mi, abych se zmínil trochu o historii naší organizace.
4

Letos naše organizace oslaví 7O. výročí od založení. Organizace byla založena 10. 6. 1949, a to 22 občany z Nechanic. Jejich
revír činil 4 km, a to od mlýna ve Starých Nechanicích po most v lukách u Kunčic. Ostatní vody byly soukromé nebo
v pronájmu fyzických osob.
V roce 1952 byl utvořen revír č. 3 od Sadové po jez mlýna v Boharyni v délce 16 km, který trvá dodnes.
Do roku 1969 se měnily názvy organizace a v roce 1969 byl vydán zákon o rybářství a název se ustálil na Český rybářský
svaz – místní organizace.
V roce 1975 byly ustaveny krajské rybářské výbory a zavedeno společné krajské hospodaření a rybolov.
V roce 1978 se MO Nechanice sloučila s MO Kratonohy a vznikly dvě místní skupiny, které zanikly v roce 1988 z důvodu
nedostatku členů ochotných pracovat ve výborech místních skupin. Zůstala pouze MO Nechanice, která měla po sloučení
62 ha vodní plochy a délku povodí 28 km.
Současně mají revíry č. 2 a 3 celkem 28 km a 44,3 ha vodní plochy.

4

Práce s mládeží je organizována v 6 kroužcích. Pro děti jsou každoročně pořádány rybářské závody v Nechanicích a
Kratonohách.
Josef Kašpar, předseda Rybářského spolku Kratonohy a Milan Vlk, předseda MO ČRS Nechanice
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FOTBALOVÝ KLUB KRATONOHY
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Vážení příznivci kratonožské kopané,
aktuálně nám skončila další sezóna, ve které jsme po odhlášení A týmu z Divize C dohrávali v krajské 1.A třídě. V posledním
utkání sezóny jsme zvítězili 9:2 a skončili jsme na 6. místě v tabulce s největším počtem vstřelených branek.
4
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1		

Spartak Police n. M.

30

19

3

2

6

86:42

67

2		

FK Černilov		

30

17

6

2

5

65:42

60

3		

FK Náchod B		

30

16

7

4

3

75:47

59

4		

TJ Lokomotiva HK

30

14

8

6

2

81:45

56

5		

SK Roudnice		

30

15

10

3

2

59:43

53

6		

FK Kratonohy B		

30

13

11

3

3

91:79

48

7		

SK Týniště n.O.		

30

14

11

1

4

67:61

48

8		

SK Česká Skalice

30

11

11

5

3

62:62

46

9		

Slovan Broumov

30

11

14

4

1

53:58

42

10		

SK Bystřian Kunčice

30

13

14

0

3

65:72

42

11		

MFK Trutnov B		

30

7

10

8

5

61:72

42

12		

MFK N. Město n. M.

30

9

12

3

6

55:65

39

13		

TJ Velké Pořičí		

30

7

13

6

4

52:60

37

14		

SK Sparta Úpice		

30

10

16

2

2

60:84

36

15		

FC Nový HK		

30

6

20

2

2

41:87

24

16		

FC Spartak Kobylice

30

5

21

2

2

52:106 21

Od příští sezóny se budou v Kratonohách hrát 2 soutěže dospělých. Nejvyšší krajská soutěž a nejnižší okresní soutěž,
ve které budou primárně nastupovat místní hráči, tzn. hráči, kteří bydleli resp. bydlí v Kratonohách, Obědovicích nebo
na Michnovce. Pokud se nic nezmění, tak hrací dny budou vždy v sobotu od 17:00. Tedy každou sobotu bude v Kratonohách
fotbal. Dále jsme pro soutěžní ročník 2019/2020 přihlásili 2 kategorie mládeže, předpřípravku a starší přípravku.
V červenci se na našem hřišti odehrají také zajímavá přípravná utkání (SK Libčany, SK Roudnice či TJ Dvůr Králové
nad Labem). O termínech budeme informovat rozhlasem.

4

Bc. Jiří Štěpánek, předseda FK Kratonohy, z.s. a FC OLYMPIA HRADEC KRÁLOVÉ z.s. - FK Kratonohy
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Mladší přípravka odehrála jarní část okresního přeboru opět v souklubí Kratonohy/Roudnice.
Tato spolupráce perfektně funguje a proto v ní budeme pokračovat i v příštím roce, kdy budeme hrát

4

Okresní soutěž starších přípravek.
Trénujeme 2x týdně (středa Kratonohy, pátek Roudnice) a o víkendu hrají děti mini turnaj.
Hlavní trenér p. Koudelka a jeho asistenti p. Pozler a p. Váňa jsou spokojeni s docházkou i se zlepšování herního projevu
týmu.
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FOTO Z AKCÍ
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Rej čarodějnic
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Pokládání věnce k pomníku padlým
4

4
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Dětský den
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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PŘIPRAVUJEME
4

Tex
Vítání občánků

Tex

Zájezd na divadelní představení
Drakiáda
4

Tex

Termíny budou zveřejněny na webových stránkách obce Kratonohy a na vývěskách.

Tex

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
4

Jubilanti v I. čtvrtletí 2019						
			

							

60 let oslavila – Jana Viková z Kratonoh		
65 let oslavila – Dana Markalousová z Kratonoh
70 let oslavili – Zdeňka Klapková z Kratonoh
Radko Profeld z Michnovky
75 let oslavili – Jana Pozlerová z Kratonoh
Milena Lexová z Michnovky
Anna Vaníčková z Kratonoh
4

94 let oslavil – Oldřich Biel z Kratonoh
Gratulujeme všem oslavencům a přejeme pevné zdraví do dalších let!

Opustili nás
28. března 2019 zemřel pan Jaroslav Srba z Domova Libuše.
20. května 2019 zemřela ve věku 88 let paní Božena NOvotná z Kratonoh.
Čest jejich památce.
4

4

Kulturní výbor přeje všem čtenářům zpravodaje krásné léto !!!
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Obecní zpravodaj vydal Kulturní výbor Zastupitelstva obce Kratonohy nákladem 320 ks. Periodický tisk územního samosprávního
celku. Vydání dalšího čísla zpravodaje připravujeme na III. čtvrtletí 2019. Uzávěrka příspěvků bude 11. 9. 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



