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Úvodní slovo starosty obce
Milí spoluobčané,
končí nám rok 2019 a kanalizace v naší obci včetně ČOV je dostavěna. Drobné terénní úpravy budou
dokončeny za lepšího počasí na jaře. V průběhu měsíce ledna uspořádáme společné setkání, kde
probereme všechny důležité informace k napojování jednotlivých nemovitostí. Předpokládáme, že
od měsíce února příštího roku se budeme moci všichni postupně napojovat. O konkrétních
podmínkách budeme společně informováni na již zmiňovaném setkání, které je plánováno
na 21. ledna 2020 v prostorách sálu obecního hostince, a proto Vás žádám, abyste přišli.
V minulých dnech se u nás v obci objevily nové kontejnery na papír, kovové obaly a olej. Na všech je
uvedeno, co se do nich může a nemůže vhazovat. Těmito pokyny se všichni musíme řídit.
V rámci pořízení nového Územního plánu jsme zpracovali a podali žádost o dotaci nejen
na Ministerstvo pro místní rozvoj, ale i na Krajský úřad. Pevně věříme, že uspějeme a v příštím roce
zahájíme veřejná jednání s projektantem a všemi občany, kteří mají určité pozměňovací návrhy.
V minulém týdnu jsem byl upozorněn, že někteří lidé přejíždí motorovými vozidly náš most za
mlýnem, který je stále v havarijním stavu. Velmi tím ohrožují nejenom sebe, ale i všechny ve voze.
Mostek drží pohromadě jen díky asfaltu a veškerá nosná konstrukce je nefunkční. Skutečné je nutné
dodržovat zákaz vjezdu vozidel na tento most!
Rád bych poděkoval Vám všem, kteří jste se aktivně zapojili do pořádání společenských akcí
v letošním roce. Jsou to nejenom všechny místní spolky, ale i mnoho dobrovolníků. Jsem potěšen,
že se ještě celá obec dokážeme společně sejít a jen si povídat.
Závěrem chci jménem celého zastupitelstva popřát Vám i Vašim blízkým krásné a veselé Vánoce,
hodně zdraví a velmi úspěšný a šťastný nový rok 2020.

Petr Šatalík, starosta obce

Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
v obci Kratonohy byla na přelomu listopadu a prosince letošního roku dokončena výstavba centrální
kanalizace a ČOV.
Děkuji Vám za Vaší trpělivost a ohleduplnost, kterých bylo při výstavbě opravdu potřeba!
V lednu příštího roku nastane období, kdy bude zahájen proces připojování Vašich nemovitostí na
kanalizační systém. Zjednodušeně řečeno to znamená, že Vaší nemovitost propojíte kanalizačním
potrubím s revizní šachtou, která Vám byla v rámci výstavby zřízena. Než k tomu ale dojde, je potřeba
si ujasnit podmínky, za kterých je připojení na centrální kanalizaci možné.
21.1. 2020 v 18.30h proto proběhne v sále obecního hostince schůze, která bude zaměřena na předání
všech potřebných informací souvisejících s připojením na centrální kanalizaci.
Všem přeji pevné zdraví, klidné prožití Vánoc a mnoho úspěchů v novém roce!

Marek Veselý, místostarosta obce
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Kalendář Mikroregionu Urbanická brázda 2020 k vyzvednutí
Vážení občané,
také v letošním roce jsme pro každou domácnost zakoupili stolní kalendář na blížící se rok 2020
připravený Mikroregionem Urbanická brázda, jehož je naše obec členem.
V případě zájmu si ho můžete vyzvednout v kanceláři obecního úřadu nebo na pobočce POŠTA
PARTNER KRATONOHY.
Přejeme Vám příjemné adventní dny!

Petr Šatalík
starosta obce

3

Kratonohy 4/2019

Spolek pro Kratonohy
Dovolte mi, abych touto cestou vyhodnotila činnost Spolku pro Kratonohy za rok 2019.
V roce 2019 jsme se podílely na organizaci Masopustu, v březnu se konal tradiční Fialkový ples a
následně v neděli karneval pro děti.
Na jaře jsme pomohly s organizací akce knihovny Noc s Andersenem a Pálení čarodějnic.
Dětský den byl další akcí organizovanou Spolkem pro Kratonohy. Děkuji zaměstnancům Zemědělské
společnosti Kratonohy a.s. a členům Mysliveckého spolku Podhájí za spolupráci.
Na konci školního roku jsme se zapojily do velmi oblíbeného Stanování na školní zahradě, kde je
nejoblíbenější část večera stezka odvahy.
První termín drakiády musel být odložen kvůli nepřízni počasí, ale v náhradním termínu v neděli 20.10.
se počasí vydařilo. Děti si opět mohly zkusit vydlabat dýni a velmi se jim líbilo malování na obličej od
paní Králíkové.
Zájezd do divadla Na Fidlovačce v Praze se konal na začátku prosince, tentokrát představení Eva tropí
hlouposti.
Velmi si vážím práce všech členek, díky nim se právě tyto akce mohou konat. Srdečně zvu stávající
členky na výroční členskou schůzi, která se bude konat 17.1.2020 od 19 hod. 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
2020 hodně zdraví,
štěstí a radosti.
Spolek pro Kratonohy
Vás srdečně zve
na Fialkový ples
14.3.2020, hraje VOSA
BAND a karneval
15.3.2020 - program
VOSA JEDE.

Iveta Borůvková,
předsedkyně
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DRAKIÁDA 20. října 2019
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FK Kratonohy - FC Olympia HK
Máme za sebou podzimní část nové sezóny krajského přeboru mužů, kterou hodnotíme
jako pozitivní. Máme nově složené velmi mladé mužstvo, do kterého se nám podařilo
zapracovat mnoho loňských a předloňských dorostenců hradecké Olympie, se kterou
jsme se spojili. Tým se postupně sehrává a výkony zejména mladých hráčů mají
vzestupnou tendenci. Na domácím pažitu jsme sehráli několik zajímavých utkání a
především výhra 4:1 nad Novým Bydžovem byla pro diváky dobrou podívanou.
Tým by měl zůstat pohromadě i pro jarní část sezóny. Naším cílem je udržet kádr
dlouhodobě, aby si naši fanoušci mohli na hráče zvyknout, a aby se vytvořila dobrá parta,
která bude v „Sršeň Aréně“ rozdávat fotbalovou radost a krásu. Za podzimní část děkuji
všem, co nám fandili a aktivně pomáhali, děkuji obci a také našemu druhému
kratonožskému fotbalovému spolku, složeného primárně z kratonožských odchovanců.
Spolupráce s nimi nám funguje na výbornou a díky působení obou týmů v Kratonohách
mají diváci možnost sledovat dvojnásobnou porci utkání, kdy se v Kratonohách hraje
téměř každou sobotu. Kluci podávají velmi dobré výkony a držíme palce i do jarní části.
NAŠE PODZIMNÍ ZÁPASY:
FK Kratonohy - FC Spartak Rychnov nad Kněžnou 3:2 (1:1),FK Chlumec nad Cidlinou B –
FK Kratonohy 3:5 (1:4), FK Kratonohy - Spartak Police nad Metují 1:2 (1:0),FC Vrchlabí A FK Kratonohy 2:1 (2:1),FK Kratonohy - TJ Červený Kostelec 2:0 (0:0),FK Kostelec nad
Orlicí - FK Kratonohy 3:4 (1:1) Pen: 6:7, FK Kratonohy - SK Dobruška 4:0 (2:0), FK
Kratonohy - RMSK “Cidlina” Nový Bydžov 4:1 (3:0),FC Slavia Hradec Králové- FK
Kratonohy 0:3 (0:0),FK Kratonohy - FK Vysoká n/L. 3:0 (2:0),TJ Sokol Třebeš A - FK
Kratonohy 2:1 (1:0),FK Kratonohy - SK Libčany 0:4 (0:1),TJ Jiskra Hořice - FK Kratonohy
1:4 (0:1),FK Kratonohy - FK Černilov 2:1 (1:0) Pen: 4:3,SK Jičín A - FK Kratonohy 3:1 (2:0)
Naši podzimní střelci – počet gólů:
Kabeláč Jan - 8, Ličman David - 6, Kocourek Zdeněk - 4, Votrubec Daniel - 4, Slavík Jakub
- 3, Klapka Filip - 2, Přibyl David - 2, Kvaš Jan - 2, Semelka Zdeněk - 1, Kváš Jan - 1,
Neradílek Lukáš - 1, Mates Ondřej - 1
Odehrané minuty v dresu sršňů na podzim 2019:
Přibyl David - 1350, Kabeláč Jan - 1293, Votrubec Daniel - 1257, Studýnka Filip - 1233, Mates Ondřej 1230, Novotný Marek - 1008, Pohořálek Aleš - 879, Slavík Jakub - 863, Kocourek Zdeněk - 845, Lindr
Jiří - 720, Klapka Filip - 671, Linhart Patrik - 648, Ličman David - 601, Kuťák David - 557, Neradílek
Lukáš - 544, Semelka Zdeněk - 502, Kvaš Jan - 367, Štěpánek Jiří – 345

Jiří Štěpánek, předseda spolku
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Rybářský spolek Kratonohy
Každoročně, poslední den v roce, tedy 31. 12. od 9:00 hodin, zavíráme na rybníku Bohdalák
za Vlasákovými vodu. Zde se rozloučíme s uplynulým rokem. Občerstvení i místa k sezení
budou k dispozici.
Též budeme pořádat dne 21. 2. 2020 v hostinci U Kaštanu Rybářskou zábavu. K poslechu
a tanci nám bude hrát VSM. Na obě akce Vás touto cestou srdečně zvu.
Dále bych rád oznámil, že od února 2020 budu opět pořádat rybářský kroužek pro děti. Více
informací se dozvíte na webových stránkách obce Kratonoh.
S blížícím se koncem roku 2019 bych Vám všem, jménem svým i jménem Rybářského spolku
Kratonohy, popřál pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a úspěchů v následujícím roce.

Josef Kašpar
Rybářské sdružení Kratonohy

Myslivecký spolek Podhájí Kratonohy
Na podzim začalo hlavní přikrmovací období zvěře, kdy se snažíme pomoci zvěři vytvořit si
tukové zásoby pro překonání zimního období. Dny se krátí , ubývá intenzity slunečního
svitu, teploty se postupně snižují. Pro většinu dřevin končí vegetační období, příroda se
připravuje na zimní měsíce odpočinku a spánku. U zvěře dochází k přestavbě trávicího
traktu a přizpůsobení metabolizmu na zimní období. Zvěř postupně přechází na suchý typ
potravy, okusuje pupeny, větvičky , jehličí, kůru, sbírá plody a semena.
Dobrou tradicí se stalo, že přestože jsme myslivci, na jeden den v roce se z nás stávají rybáři.
V sobotu 2. listopadu náš myslivecký spolek uspořádal opět výlov rybníku v areálu na
Michnovce. Podařilo se vylovit 84 kaprů a jednu štiku. Vyvrcholením výlovu byla tradiční
bohatá tombola, ve které bylo 75 cen. Hlavní cenou bylo prase divoké. Všem návštěvníkům
děkujeme za účast a podporu.
V této době již připravujeme MYSLIVECKÝ PLES , který se uskuteční v sobotu 11. ledna 2020.
Všechny občany srdečně zveme!
Myslivecký spolek Podhájí Kratonohy Vám přeje příjemné prožití vánočních svátků, mnoho
štěstí, zdraví a osobních úspěchů v roce 2020.

Marcela Křepelová
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Výlov rybníka na Michnovce 2. listopadu 2019

Koncert v kostele 8. prosince 2019
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Průzkum archeologů ve výkopech pro kanalizaci
Toto je výtažek z výsledné zprávy o průzkumu
archeologů ve výkopech pro kanalizaci.

V místě domu čp.92 byla zjištěna stará výrobna
cihel ze sprašové hlíny, kterou využil později i
hrabě Kinský. Ze starých zápisů z r. 1451 je uváděn
řezník i jiná řemesla. Byl tu kostelík částečně z
kamene i dřeva a tak z okolních vesnic sem i za
jiným účelem docházeli.

Výzkum provádělo Muzeum východních Čech
Hradci Králové. První příznivé zjištění pro
případné nálezy byla skutečnost, že díky
vodnímu toku se tvořilo sprašné podloží, které
pro své vlastnosti bylo vyhledáváno pravěkými
lidmi. Toto se potvrdilo i v případě Kratonoh,
kdy právě v tomto podloží byl zjištěn
zahloubený objekt z mladší doby kamenné.
Spraš se užívala i jako materiál pro výrobu
keramiky a cihel. Území katastru Kratonoh bylo
prokazatelně osídleno již od dob pravěku.
Konkrétně v prostoru čp. 46 /p. Klimt/
zahloubený objekt (snad zásobní jáma) kultury
s lineární keramikou 5 600 – 4 900 př.n.l. Tedy
doba kamenná, kdy se na tomto území
převážně nalézá ¨Lužická keramika a též žárové
hroby nalezené v čp. 48 /dnes fara/. Podobný
nález byl u čp. 43 a 53 z mladší doby bronzové.
Další nálezy se týkaly ranného i pozdního
středověku.

Ještě se chci podělit o to, co mi odpověděl
vedoucí archeolog na můj dotaz ohledně kolující
stoleté záhady, která se týká údajné podzemní
chodby ze zámku až ke kostelu. Vzpomínám si z
roku 1959, když jsme chodili s partou kluků do
dvora JZD k ,,prasečáku“ na teplé brambory z
kotle. Byla tam taková dvířka jako do sklepení, ale
nešla otevřít. Tak tam prý ta chodba začínala. Ale
nyní k dotazu, má otázka na pána zněla, zda
někde na chodbu nepřišli třeba i náznakem. Byl u
toho i bagrista, který řekl, pokud někudy vede,
tak by se na ni přišlo a to se však nestalo. Já říkám
škoda, ale co když vede do Pálenky, kde se vařilo
pivo a pálil alkohol?
Vzpomínka: za splavem, co je nyní rybník, byla
louka a na jedné části se pěstoval chmel.
V padesátých letech jsme ho s klukama trhali
a házeli do vody.

Ve výkopu před čp. 73 byla keramika 13 – 15
století. Na dvoře domu čp. 119 ve výkopu byl
nalezen
slezskoplatěnický
žárový
hrob,
obsahující keramiku a zlomek bronzové jehlice.
V přípojce k čp. 133 /obchod Holých/ je
zahloubený objekt hospodářského charakteru.

A další zajímavost: hrabě Kinský měl i své pivní
láhve se svým erbem. Také já jsem získal hezký
artefakt od přítele z Kratonoh, který na zahrádce
/původní majetek Kinských / vyryl minci z r. 99
n.l. Římský císař Trajanus.

U státní silnice čp. 117 byla nalezena novověká
keramika a železná struska. Nejstarší nález z
novověkého středověku / 11 až 12 stol./ byl
zahloubený objekt před čp. 28 /p.Váňa/ , snad
zásobní jáma na potraviny. Nejvíce nálezů řádově stovky kusů - je z období 13-15 st., jedná
se o zlomky kuchyňské a stolní keramiky.

Sepsal Josef Zackl

Celkový poznatek archeologů je takový:
Obec leží ve středu 3 měst a to Nového
Bydžova, Chlumce nad Cidlinou a Hradce
Králové. Nabízí se myšlenka, že tato středověká
ves mohla plnit funkci malé tržní lokality. Byla
zde tvrz, 5 nižších šlechticů a postupně 3
kováři. V čp. 35 (pův. Přibil) též v čp. 22 domek
vedle úřadu, kde byla nalezena železná struska
v obou lokalitách. Kovárny tu byly do II. sv.
války.
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Střípky ze školy a ze školky
První čtvrtletí školního roku 2019/2020 rychle
uteklo a my jsme za tu dobu získali mnoho
nových vědomostí, zkušeností i zážitků. Nový
školní rok pro nás začal v pondělí 2. září. Tento
den byl velmi důležitý pro naše nové prvňáčky,
kteří v doprovodu svých rodičů či celé rodiny
poprvé vstoupili do budovy školy jako žáci.
Tentokrát slavnostní zahájení proběhlo v nové
venkovní učebně přírodních věd a cizích jazyků,
která byla dokončena v červnu 2019. Hned
koncem září se naše šikovné žačky zapojily do
tradičního vítání občánků v obci Kratonohy.

Tradiční setkání budoucích školáků se koná
jednou měsíčně ve škole. V sedmi setkáních
Předškoláčka (25. listopadu, 9. prosince, 27.
ledna, 10. února, 16. března, 6. dubna a 4. května
vždy od 16 hodin) se schází děti s rodiči a učitelé
ze školy. V posledních dvou setkáních si děti
vyzkouší, jak to bude vypadat ve škole bez rodičů.
Předškoláci se seznámí se způsobem výuky
angličtiny, naučí se poznávat některá písmenka,
ukáží svoji šikovnost při kreslení, vystřihování,
budou si hrát se slovy, počítat, prokáží i obratnost
při hrách v tělocvičně nebo na školní zahradě.
Také se naučí nové básničky a písničky.
Závěrečné setkání bude zakončeno předáním
diplomů a malého dárečku.
„Mobily, počítače a internet se staly v posledních
letech naprosto samozřejmou součástí životů
většiny z nás. Usnadňují nám život, můžeme díky
nim bez problémů komunikovat s lidmi po celém
světě, nakupovat z pohodlí obývacího pokoje,
vzdělávat se, bavit se. S novými technologiemi se
musíme naučit zacházet, a to nejen po stránce
manuální, ale především po stránce mentální.
Musíme se učit odolávat rozesílání hoaxů,
zodpovědně zacházet se svými i cizími osobními
údaji. Musíme se učit, co dělat v případě, že se
staneme obětí kyberšikany či sextingu. Musíme
se učit zodpovědnému chování v kybersvětě a
musíme tomu učit i naše děti.”

V pondělí 30. 9. jsme využili příležitosti
k návštěvě místního Kostela svatého Jakuba
Většího. V létě navštívili kostel žáci 3. – 5.
ročníku a nyní se do kostela podívaly mladší děti
doplněné o děti z mateřinky. Po příchodu do
kostela se všichni se zaujetím rozhlíželi po
neobvyklém interiéru. Pan farář poutavým
vyprávěním představil historii kostela a různé
zajímavostí ze života světců, odpověděl také na
všechny zvídavé dotazy dětí.

V rámci výuky informatiky v 5. ročníku se žáci
zapojili do projektu Kraje pro bezpečný internet
podporovaný Asociací krajů České republiky. Do
tohoto projektu se zapojilo 12 krajů ČR včetně
Královéhradeckého kraje. Děti a studenti mohli
od poloviny dubna až do 15. listopadu 2019
soutěžit v soutěžním kvízu na téma bezpečné
práce na internetu. Pro úspěšné řešitele kvízu
byla následně dostupná i jeho složitější varianta
Kvíz PLUS. V roce 2019 obsadil Královéhradecký
kraj 4. místo v soutěžním kvízu, v Kvízu PLUS 6.
místo.
Kraje pro bezpečný internet – www.kpbi.cz

V říjnu zahájily činnost kroužky a kluby.
V letošním roce mají žáci možnost navštěvovat
sportovní kroužek, kroužek pohybových her a
kroužek šikovných rukou. Ve spolupráci se ZUŠ
v Chlumci nad Cidlinou se v naší škole vyučuje
také hra na flétnu. I v letošním roce byl otevřen
čtenářský klub a klub zábavné logiky.
Od 17.září do 12. prosince jezdili žáci školy a
předškoláci z mateřské školy každé úterý na
výuku plavání do Městských lázní v Hradci
Králové.
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Střípky ze školy a ze školky
Beseda se spisovatelkou Jitkou Vítovou,
autorkou dětských knih O Květušce a tesaříkovi
(1. díl), Květuška hledá tesaříka (2.díl), Květuška se
vrací (3. díl), Život u rybníka, Kamarádi z lesa aneb
v nouzi poznáš přítele, Kamarádi z lesa aneb kdo
jinému jámu kopá, sám do ní padá, děti velmi
zaujala. Moc se jim líbily i autorčiny knížky, které
si rády s podpisem autorky zakoupily. Paní
spisovatelka během besedy dětem poutavě
vyprávěla o svých knihách, četla ukázky, podávala
informace a zajímavosti z říše hmyzu. Pracovala s
knihami ve skupinách podle věku. Poodhalila
tajemství profese spisovatele.

Soutěž v pečení halloweenských dobrot
1. místo Klaudie Vilímová
2. místo Anna Dymešová
3. místo Daniel Váňa
4. místo sourozenci Vítkovi

Dne 31.10.2019 vyvrcholil již tradiční celoměsíční
projekt Halloween, na který se již žáci školy velmi
těšili. Při příležitosti tohoto svátku jsme ve škole
vyhlásili soutěž „O nejodpornější halloweenskou
dobrotu“. Podmínkou byla dobrota, která měla být
na pohled odporná, ale zároveň jedlá. Soutěže se
zúčastnila většina rodin našich žáků a donesené
výrobky byly skutečně neuvěřitelné. Vůbec
nebylo jednoduché vybrat nejlepší díla, všichni
jsme oceňovali nápaditost a tvořivost s jakou se
rodiny do výroby pustily. Bylo vyhlášeno pořadí
prvních sedmi vybraných výrobků. Drobné
ocenění si odnesli všichni žáci. Nakonec byly
ohavnosti rozporcovány a všechny děti se mohly
přesvědčit, že ač výrobky vypadaly odporně,
chutnaly báječně! Moc děkujeme všem
účastníkům a autorům dobrot. Dýňový bowling,
mystery box, překážková dráha s okem, hod
fujtajblíkem do koše, foukání duchů, plechovky –
chytni ducha, kniha kouzel, skládání puzzle,
blechy – žáby, lov magnetických duchů a
netopírů, to vše zpestřilo dopoledne ve škole.
Fotky z této akce naleznete zde:
skolakratonohy.rajce.idnes.cz/Halloween2020.
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Střípky ze školy a ze školky
Ve středu 4.12. na všechny žáky základní školy
čekal fascinující zážitek v podobě promítání 3D
filmu. Byl vybrán program s názvem Tajemné
světy pod hladinou. Díky 3D technologii jsme
měli možnost ponořit se do hlubin oceánu.
Společně s mořskými živočichy jsme proplouvali
mezi dechberoucími korálovými útesy a unikali
jsme před hladovým žralokem. Prozkoumali
jsme tajemné jeskyně a pukliny, ve kterých se
ukrývají pestrobarevné ryby. Viděli jsme, jak sám
člověk může svou neohleduplností překrásný
ekosystém podmořského světa zničit. Zásluhou
naučného komentáře jsme se dozvěděli mnoho
zajímavostí a prohloubili tak učivo prvouky
a přírodovědy.
V sobotu 30. listopadu 2019 jsme se všichni
společně sešli v krásně vyzdobeném sále
obecního domu a společným vystoupením dětí
z mateřské a základní školy zahájili adventní čas.
Vánoční příběh dětí z mateřské školy „Jak
Nebavína ukradla vánoční kouzlo“ doplnili žáci
pěveckého sboru moderními vánočními písněmi
a děti pod vedením paní I. Vítkové zahrály
koledy na flétničky v doprovodu houslí.
Vystoupení vykouzlilo úsměv u většiny diváků
v zaplněném sále a pak již svátečně naladěni
jsme očekávali slavnostní rozsvícení stromu a
venkovní výzdoby v Kratonohách.
Fotografienaleznete zde:
skolakratonohy.rajce.idnes.cz/Adventni_zpivani
_2019/

Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, kteří přispěli svými výrobky či nákupem dekorací na náš
adventní jarmark. Výrobky, které se ve škole i ve školce sešly byly opravdu pěkné. Vše se velmi rychle
vyprodalo a částku, kterou jsme získali prodejem, jsme rozdělili rovným dílem dětem do školky a do
školy.
Ve středu 5. prosince ve škole učili čertice, čert i anděl. S nadílkou přišel Mikuláš, čerti a andělé. Dne
6. prosince jsme s dětmi navštívili Domov Libuše, kde žáci předvedli ještě jednou adventní vystoupení
pro obyvatele penzionu a obdarovali je drobnými dekoracemi a vánočními přáníčky.
Všem dětem, rodičům a ostatním spoluobčanům obce Kratonohy přejeme klidný adventní čas, krásné
prožití svátků vánočních a v novém roce hodně zdraví a splněných přání.

kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Kratonohy
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MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE KRATONOHY
Valná hromada Českého červeného kříže Kratonohy se uskuteční v pátek 7. února 2020 od 18:00 hodin
v sále hostince U Kaštanu. Na programu bude bilancování předchozího roku a schvalování plánu akcí
pro kulatý desátý rok působení znovuobnovené tradice Červeného kříže v naší obci. V současné době
máme v našem spolku registrováno 35 členů a mě těší, že se nám společnými silami stále daří
uskutečnit každý rok zajímavé akce pro veřejnost. Chtěla bych tak poděkovat všem z Vás, kteří se
na jejich organizaci podílejí a účastní. Těším se na další setkání s Vámi.
Krásné svátky vánoční a vše dobré v novém roce přeje za náš ČČK

Markéta Vinšová.

Vítání občánků 29. září 2019
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Přivítání adventu 30. listopadu 2019
Přivítání adventu se uskutečnilo v sobotu 30. listopadu. Od 14 hod začal prodej výrobků rodičů dětí
z MŠ a ZŠ Kratonohy před Obecním úřadem. Již během první hodiny se prodala většina krásných
vánočních dekorací a nejvíce šly na odbyt různé pochutiny jako perníčky či další cukrovinky. Nakonec
se prodalo téměř vše a byla utržena částka téměř 16 tisíc korun. Peníze si mezi sebe rozdělily MŠ a ZŠ
Kratonohy. O tom, co za ně pro děti pořídí, Vás budou informovat na nástěnkách ve škole a ve školce.
Děkujeme ještě jednou moc všem, kteří výrobky vytvořili i Vám, kteří jste je nakupovali.
V obecním sále sehrály své představení “Jak Nebavína ukradla vánoční kouzlo” děti ze školky,
rozeznělo se šest flétniček a jedny housličky díky dětem, které vede paní učitelka Ivana Vítková
a na závěr zazpívaly svěřenkyně Báry Kašparové písničky Vánoční a Půlnoční. Venku se podával punč
a další teplé nápoje. V 17:00 trubači odstartovali své vystoupení a poté se na povel starosty Petra
Šatalíka rozsvítila světélka na stromě i v celých Kratonohách. Děkujeme všem, kteří se na realizaci
akce podíleli!
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ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY KNIHOVNY
19.12.2019 OTEVŘENO
26.12.2019 ZAVŘENO
2.1.2020 ZAVŘENO
9.1.2020 OTEVŘENO
od ledna 2020 bude knihovna otevřena vždy ve čtvrtek v čase 16:00 - 18:00

Dne 31.12.2019 bude pobočka pošty Partner uzavřena.
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Společenská kronika
Jubilanti ve IV. čtvrtletí 2019

Narodili se

60 let oslavila Novotná Miroslava z Kratonoh

Dne 6.9.2019 se narodila Magda Škovierová,
rodiče Lada a Matúš Škovierovi z Michnovky

70 let oslavili Zambon Lubomír z Kratonoh
Jančárková Hana z Kratonoh
Schejbalová Dagmar z Kratonoh
75 let oslavili Kašpar Josef z Kratonoh
Khol Zbyněk z Kratonoh
Schejbal Miloš z Kratonoh
Košťálová Jana z Kratonoh
Vosáhlo Ladislav z Kratonoh
80 let oslavil Vítek František z Michnovky
85 let oslavil Mázl Vlastimil z Kratonoh
91 oslavila Jelínková Milada – žije v Roudnici

Dne 21. 10. 2019 se narodil Tomáš Plhoň,
rodiče Ludmila Němcová a Tomáš Plhoň
z Kratonoh

Gratulujeme oslavencům a přejeme pevné zdraví
do dalších let!

Opustili nás
.

Dne 4. listopadu 2019 ve věku 81 let zemřela paní
Eva Štěrbová, dlouholetá učitelka a ředitelka naší
základní školy.
Čest její památce!

Šťastným rodičům moc gratulujeme!
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SLEVA 15 % PRO VŠECHNY ČTENÁŘE Z KRATONOH

Připravujeme
MYSLIVECKÝ PLES – 11.1.2020
RYBÁŘSKÁ ZÁBAVA – 21.2.2020
MASOPUST – 29.2.2020
FIALKOVÝ PLES – 14.3.2020
DĚTSKÝ KARNEVAL – 15.3.2020

Veselé
Vánoce
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