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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
plesová sezóna nám zatím bohužel skončila předčasně, ale věřím, že si Fialkový ples a Dětský karneval
užijeme v náhradním termínu. Domnívám se, že se ostatní zimní akce vydařily a to nejen Myslivecký
ples a Rybářská zábava, ale i Masopust. Za to patří dík našim spolkům.
Chci Vás všechny požádat o spolupráci při odevzdávání vyplněných Prohlášení o odvádění odpadních
vod k Vašim domovním kanalizačním přípojkám. Dle informací v nich vyplněných budeme postupně
připravovat Smlouvy na odvod splaškových vod. Je proto dobré je odevzdávat již nyní, i když se
chystáte vybudovat přípojku až později. Jak již bylo řečeno na setkání ohledně kanalizace, letos se
bude platit za stočné až za období ode dne 1.7.2020 do 31.12.2020, proto je vhodné, abychom byli
všichni do 30.6. letošního roku se svými přípojkami již hotovi. Za již odevzdané dokumenty a
realizovaná připojení Vašich nemovitostí Vám děkujeme. Zároveň připomínáme nutnost průběžného
vyvážení odpadních vod z původních septiků, žump a jímek. Není přípustné jejich přečerpávání do
dešťové ani centrální kanalizace. Vyúčtování stočného proběhne v roce 2021 a cena byla stanovena na
27,68 Kč bez DPH za m3.
Větší akcí, která bude probíhat v měsících dubnu a květnu, je kompletní výměna 6 kusů lamp veřejného
osvětlení, v úseku od obchodu až ke kostelu. Cena byla dohodnuta na 150 000,- Kč vč. DPH a bude
v plné výši hrazena z rozpočtu obce. Bohužel na dotace pro veřejné osvětlení nedosáhneme, protože
od 24 hod do 4 hod ráno nesvítíme a tím nesplňujeme podmínky dotace.
V současné době se nejen u nás v republice nemluví o ničem jiném, než o Koronaviru COVID-19.
Já osobně věřím ve schopnosti celosvětového lékařství řešit problémy rychle a spolehlivě, které
povedou nejen k zamezení nekontrolovatelného šíření tohoto viru, ale i k vyléčení již nakažených lidí.
Doufám a věřím, že i nadále zůstaneme všichni v dobré náladě.
Přeji Vám všem krásné a slunečné jaro plné klidu a pohody.

Petr Šatalík, starosta obce

OZNÁMENÍ STAROSTY

Aktuální informace o současné situaci budou
zveřejňovány na webových stránkách obce
v záložce AKTUALITY.
Pro veřejnost bude Obecní úřad v Kratonohách
otevřen pouze v úterý v době od 13.00 do 17.00 hodin
s účinností ode dne 16. 03. 2020.
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MASOPUST V KRATONOHÁCH
Přípravy na Masopust trvají několik týdnů, ať se jedná o
vymýšlení masky, nákup masa na ovar nebo pečení a
výrobu občerstvení. Velmi si vážím a děkuji všem místním
spolkům a jednotlivým lidičkám, kteří jsou do této akce
zapojeni, bez Vás by to nešlo! O velké překvapení se
postarali obyvatelé fary paní Yvetta Dmejchalová a pan
Michal Havlíček, kteří nám připravili občerstvení.
Děkujeme a těšíme se, že se příští rok zase někdo nový
přidá a postará se o milé uvítání.

Trocha z historie: Lidé se během masopustu veselili a
loučili se přitom s masem, které při následujícím
čtyřicetidenním předvelikonočním půstu nebudou
konzumovat. V tyto dny se připravovalo slavnostní jídlo,
konaly se taneční zábavy a průvody maškar.

I u nás v Kratonohách jsme se sešli poslední únorovou
sobotu a vyžádali si tradičně od starosty Petra Šatalíka
klíč od obce. Tím byly povoleny různé „skopičiny,
vylomeniny a různé jiné nepravosti.“ Děkujeme za Anděla
seslaného z nebe, který nejspíš zařídil, že se nám vyhnulo
původně plánované deštivé počasí a průvod se mohl vydat
po obci.

S ohledem na současnou situaci bychom si měli vážit
každého okamžiku, kdy se můžeme bez omezení setkávat
se svými sousedy, přáteli nebo známými. Přeji nám všem,
abychom se opět ve zdraví setkali v únoru roku 2021.

Iveta Borůvková
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MASOPUST KRATONOHY 29. února 2020

SPOLEK PRO KRATONOHY
Milí spoluobčané,
ráda bych Vás seznámila s dosavadním fungováním Spolku pro
Kratonohy za rok 2020. Předsedkyně spolku Iveta Borůvková
mě požádala, zda bych neměla zájem se místo ní funkce ujmout.
Vzhledem k tomu, že mám malé děti a přála bych si, aby se
v obci stále konaly společenské akce, nabídku jsem přijala.
V pátek 17. ledna se konala výroční členská schůze, na které se
zhodnotila činnost spolku za rok 2019 a výhled aktivit na tento
rok. Během schůze bylo mé nově vzniklé předsednictví přijato.
Ráda bych jménem všech členů spolku Ivetě Borůvkové
poděkovala za její dosavadní činnost a ač nebude nadále
předsedkyní, členkou spolku zůstává. Z plánovaných akcí se
zatím konal ve spolupráci s obcí Masopust, na jehož organizaci
má velkou zásluhu právě Iveta Borůvková a další členky spolku.
Následně byl naplánován Fialkový ples, na který měl navázat
Dětský karneval. Obě akce byly s ohledem na aktuální situaci
přesunuty na neurčito. Rádi bychom zrealizovali i další tradičně
konané události, které spolek organizuje. Doufám a věřím, že to
bude brzy.

Pavlína Jiránková, předsedkyně
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Sršni chtějí na jaře slavit. Povolí to koronavirus?
Do druhé poloviny sezony v AM Gnol IV. A třídě okresu Hradec Králové měli vstoupit o třetím
březnové víkendu fotbalisté Kratonoh. Nestalo se, samozřejmě kvůli pandemii vyvolané koronavirem.
Přesto všichni v klubu, který vznikl v minulém roce, věří, že se nakonec bude hrát. A že v červnu bude
v Kratonohách velká sláva, na niž budou všichni vítáni. „Není to životně nutné, ale rádi bychom
postoupili do třetí třídy,“ láká fanoušky trenér Jiří Fejgl.
Po podzimu je k tomuto úspěchu nakročeno velmi slušně. Mužstvo je první - ze čtrnácti utkání
dvanáct vyhrálo, jednou remizovalo a jednou prohrálo. Celkem nastřílelo šestašedesát branek, což je
jednoznačně nejvíce v soutěži. Třiadvacet jich inkasovalo, to z něj dělá nejlépe bránící tým.
Martin Nun, kapitán a legenda Sršňů, je s osmadvaceti brankami nejlepším kanonýrem. A všichni věří,
že i na jaře bude ve střeleckých hodech pokračovat. „Důležitější však je, aby se dařilo mančaftu,“ říká
způsobně.
Mělo by to tak být, předpoklady tu jsou.
V přípravě Kratonohy vyhrály turnaj v Lázních Bohdaneč, a to ve velmi slušné konkurenci. Navíc došlo
k posílení kádru. Přichází zkušený brankář Michal Žák, který v klubu před lety působil, a právě na klání
v Bohdanči potvrdil, že má Sršňům stále co dát. Společně s Pavlem Špásem a Pavlem Hulajem vytvoří
silnou trojici, navíc každý z nich může bez potíží nastoupit v poli.
Do hry se také více opřou bratři Jan a Petr Sadílkovi, na jaře by měli být stálými členy kádru,
nefungovat jen jako jakési pojistky v případě nedostatku hráčů.
„Rádi bychom postoupili a oslavili to, ale hlavně chceme, aby se fotbal v Kratonohách znovu rozjel, aby
chodilo co nejvíc fanoušků. Budeme se snažit je bavit,“ slibuje předseda klubu Michal Šikl.
Na podzim se to poměrně dařilo. Věřme, že jaro bude neméně úspěšné. A především věřme, že se
odehraje.

Jiří Fejgl, trenér
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA KRATONOHY/MICHNOVKA 2020
V sobotu ráno 4. ledna 2020 se na Obecním úřadě sešlo patnáct natěšených dětí, které si s velkým
nadšením oblékly hábity a nasadily tříkrálové koruny, aby se mohly vydat s doprovodem od domečku k
domečku v Kratonohách a na Michnovce. Bylo celkem překvapivé, že o roli “toho černého vzadu” byl
velký zájem, ale nakonec se podařilo obsadit i role Kašpara a Melichara.
Slunečné, byť trochu mrazivé, počasí nám hrálo do noty, a tak se o desáté dopolední začala u vrátek a
dveří prozpěvovat známá písnička “My tři králové jdeme k Vám.” Po Kratonohách se pohybovaly čtyři
skupinky a na Michnovce jedna tříkrálová partička. Zapečetěné kasičky se plnily velice rychle
dobrovolnými příspěvky milých obyvatel, kteří si pro snaživé zmrzlé krále připravili také různé sladké
odměny. Když se kolem poledne tříkrálové výpravy vracely do budovy obecního úřadu, měli všichni
stále dobrou náladu a k tomu skvělý pocit z toho, že naše mise byla splněna. Pokladničky nejen
chrastily, ale především se hemžily bankovkami různých hodnot, které mají sílu a možnost pomáhat.
Pro děti i doprovod připravila Oblastní charita Hradec Králové pamlsky i dárečky jako poděkování za
účast. Děti měly možnost si vybrat svou odměnu i v podobě návštěvy kina Centrál, kde pro ně byla v
únoru promítána pohádka Ledové království 2.
Opravdu ze srdce Vám všem děkujeme za každý příspěvek a snad Vám tento dobročinný den bude po
celý rok připomínat nápis na Vašich dveřích K+M+B 2020. Díky patří také všem organizátorům, dětem
a jejich rodičům, zkrátka těm, kteří se na sbírce podíleli. Štěstí a zdraví nechť Vás provází v celém roce
a ať se Vám tento dobrý skutek odvděčí v podobě splnění nějakého přání.

Veronika Vosáhlová
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Oblastní charita Hradec Králové
velice děkuje všem dárcům

Tříkrálové sbírky 2020
kteří přispěli celkem 1 837 439 Kč
Výtěžek pro Královéhradecko bude rozdělený:
hospicová péče, která umožňuje umírajícím trávit poslední chvíle v domácím prostředí, kamenný
lůžkový hospic ve Stěžerách, odborné sociální poradenství prostřednictvím Poradny Domácí
hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni, provozně technické zázemí a vybavení pro sociální
a zdravotní služby OCH HK, pečovatelská služba regionu Královéhradecko a Třebechovicko

V obcích Kratonohy, Michnovka
přispěli dárci celkem 19 312 Kč
Kratonohy 17 482 Kč, Michnovka 1 830 Kč

Vážíme si Vaší důvěry a podpory.
Děkujeme Vám za Vaši pomoc lidem v nouzi.
Děkujeme koledníkům, rodičům, průvodcům, duchovním, zástupcům úřadů
a dalším hodným lidem za pomoc a za čas, který sbírce věnovali.
Na rozpečetění pokladniček a počítání peněz dohlížel pověřený pracovník obecního úřadu.
Vyúčtování sbírky a správné využití prostředků kontroluje Magistrát hl. města Prahy.
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STŘÍPKY ZE ŠKOLY
Těsně před rozdáním pololetního vysvědčení
jsme si s žáky 1.-3. ročníku prohloubili učivo
prvouky, a to díky ekologickému programu o
vodě Střediska ekologické výchovy SEVER
Hradec Králové - CO VÍ KAPIČKA JÁRA. Co
všechno je voda, jak funguje koloběh vody v
přírodě, kdo potřebuje vodu a proč, co dělat, aby
byla voda čistá – to vše jsme se dozvěděli od
kapičky Járy. Formou hádanek a pokusů jsme se
seznámili se skupenstvími vody. Vlastním tělem
jsme ztvárnili lehký deštík i pořádnou bouřku.
Díky pokusu jsme si uvědomili, co je to pára. Na
chvíli jsme se stali kapičkou vody a zjistili jsme, jak
funguje koloběh vody v přírodě. Nakonec
proběhla vášnivá diskuze, kde všude vodu
využíváme, proč je pro nás důležitá a jak s ní
můžeme šetřit.

Honzíkovi jsme pomohli vyřešit záludné hádanky
a sami jsme se na chvíli básníky stali. Nakonec
nám paní knihovnice ukázala a poradila, jak knihy
vybírat. Knížky jsme si mohli pročíst, prohlédnout
a s kamarády jsme si povídali o jejich tajemstvích.
V únorovém semináři Práce s pravidly a pozitivní
komunikace se děti zamýšlely nad důležitostí
pravidel v lidském životě. Vyhledávaly situace a
místa, kde se s pravidly setkáváme. Poté se učily
pravidla formulovat a dospěly ke zjištěni, že
pravidla jsou důležitá. A je na rozhodnutí každého

z nás, zda bude či nebude daná pravidla
dodržovat. Dokud pravidla existují a dodržují se,
tak získáváme pocit bezpečí, jistoty, co bude
následovat a stáváme se odolnými vůči chování a
jednání druhých lidí i jejich případné manipulaci
s námi. Děti se učily dovednosti říkat ne,
odmítnout, pokud jednání druhého není
v souladu s jejich názorem. Pravidla nás doprovází
celým naším životem a formují nás.

Prostřednictvím programu ZELENÁ ENERGIE
Střediska ekologické výchovy SEVER se žáci 4. a
5. ročníku od paní lektorky Bc. Lenky Hronešové
dozvěděli, jak a z čeho se energie získává a jak
tato činnost ovlivňuje životní prostředí. Paní
lektorka jim vysvětlila důležité pojmy jako
obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie,
udržitelná spotřeba energie, zdroje pro příští
generace. Na různých příkladech a aktivitách
dětem ukázala, jak lze šetřit energií vlastními
silami. Nejvíce děti zaujala solární hračka –
cyklista a spotřeba energie v domácnosti.

vývojem
nepříznivým
s
souvislosti
V
ění
onemocn
výskytu
ve
epidemiologické situace
COVID-19, byl zrušen plánovaný Den otevřených
dveří v naší škole a od 11.3.2020 byla škola
uzavřena do odvolání.

Ve čtvrtek 6.2. žáci první a druhé třídy navštívili
knihovnu v Kuklenách, kde si pro nás paní
knihovnice připravila zajímavou besedu s názvem
Básničky pro malé dětičky. Seznámili jsme se
s příběhem školáka Honzíka, kterého celý den
provázely jen básničky.
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STŘÍPKY ZE ŠKOLKY
Mateřské škola zahájila nový rok tradičně
pohádkovým představením. Jednalo se o pásmo tří
krátkých pohádek s maňásky. V naučném
programu Vodní laboratoř se děti dozvěděly řadu
zajímavých informací o vodě, shlédly různé
pokusy s touto kapalinou a vyzkoušely si výrobu
polárkového sněhu, který s chutí ochutnaly.

Zábavnou formou se také dozvěděly vše potřebné
o ochraně svého zdraví v rámci vzdělávacího
programu Zdravověda s Ráďou.
Plánovaná výroba Morany a její vynesení ze školky
jako rozloučení se zimou se již neuskutečnila.
jelikož byla MŠ dne 16. března 2020 uzavřena z
bezpečnostních důvodu na základě nouzového
stavu v České republice.

S pohádkovým představením jsme vstoupili i do
druhého měsíce. Do mateřské školy přijelo
loutkové divadlo s pohádkami O chaloupce
k nakousnutí a O hubaté Káče. Během
masopustního týdne děti upekly koláčky s povidly,
vyrobily papírové masky a čepice a průvodem po
obci oslavily nastávající předjaří.

Kolektiv zaměstnanců MŠ a ZŠ
Pozvánka na den otevřených dveří MŠ
Základní škola a mateřská škola, Kratonohy, okres Hradec
Králové, příspěvková organizace, IČ 709 84 981

Vážení rodiče, milé děti,
zveme Vás ve středu 22. 4. 2020 od 9,30 do 11,00 hodin na

DEN

Na úplné zakončení týdne se uskutečnil Karneval.
Vzhledem k volnému tématu se školka naplnila
hrdiny z Marvelu, StarWarsu i Harryho Pottera,
zvířátky, řemeslníky a pohádkovými postavičkami
všeho druhu.

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLY

Nezapomněli jsme ani na oslavu měsíce března,
který je pro nás měsícem knihy. Děti si donesly
do školky své oblíbené knížky.

KRATONOHY.

Seznámíte se s prostory a vybavením, dozvíte se informace
ohledně zápisu, organizace dne a ostatních aktivit
souvisejících s mateřskou školou.

Těší se na Vás kolektiv MŠ Kratonohy.

Pozn.: Den otevřených dveří MŠ Kratonohy se uskuteční
pouze v případě příznivé situace v ČR.
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Základní škola a mateřská škola, Kratonohy,
okres Hradec Králové, příspěvková organizace

vyhlašuje

ZÁPIS

dětí do mateřské školy na školní rok 2020/2021
dne 6. května 2020 v době od 12,00 do 15,00 hodin
v budově mateřské školy.
Dokumenty k zápisu:
 rodný list dítěte
 očkovací průkaz dítěte
 občanský průkaz zákonného zástupce

 vyplněná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
(lze vyplnit na místě)
Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2020 předškolní
vzdělávání povinné. Pokud ještě dítě do MŠ nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit
ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Pozn.: V případě trvání stavu nouze v ČR se zápis uskuteční jinou formou. Sledujte prosím informace
na webových stránkách MŠ https://ms-kratonohy.webnode.cz/
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DOMOV LIBUŠE

INFORMACE K ZÁPISU DO ŠKOLY
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
vydalo dne 18.3.2020 v souvislosti
s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně
obyvatelstva v souvislosti s koronavirem
a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci
zápisů k povinné školní docházce pro školní rok
2020/2021.

Pro naše klienty připravujeme rozmanitý
program, aby byl jejich život u nás v domově co
nejpříjemnější. V březnu 2020 jsme stihli před
uzavřením domova pro veřejnost uspořádat dvě
akce, které měly velký úspěch.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným
opatřením bude zápis organizován v dubnu bez
osobní přítomnosti dětí ve škole. Rodiče
předškoláků s trvalým bydlištěm v obcích
Kratonohy, Michnovka a Obědovice budou
o průběhu zápisu informováni telefonicky
či e-mailem, veškeré informace naleznete také
na stránkách školy:
www zs-kratonohy.webnode.cz.
Zápisy se týkají všech dětí narozených
od 1.9.2013 do 31.8.2014 a dětí s odkladem školní
docházky.

Mgr. Monika Bisová, ředitelka
Ve čtvrtek 5. března odpoledne přišel klienty
pozdravit a potěšit roční samojed Lucky. Klienti
byli z jeho návštěvy nadšeni.

Mezinárodní den žen zpříjemnila našim klientům
kapela VOSA BAND, Veronika a Míra Vosáhlovi.

Lenka Antošová, ředitelka
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ - BĚŽNÁ SOUČÁST NAŠICH ŽIVOTŮ
Vážení spoluobčané,
každý den produkujeme odpady, se kterými je
třeba dále správně nakládat. Zkusme se každý
ve svém domově zamyslet, jak správným
nakládáním s odpady pomoci přírodě a snížit
náklady na směsný komunální odpad, jehož cena
se za poslední roky několikanásobně zvýšila.
Níže bych Vás informoval, jaké jsou v současné
době možnosti ukládání tříděného odpadu v
Kratonohách a na Michnovce.
U písníku za Vlasákovými, v místě pálení
čarodějnic, lze odkládat v jakoukoliv dobu větve z
pokácených stromů, tuhé křoví a roští, které se
snažte ukládat na jedno místo.
Ostatní odpad patří do Sběrného dvora u Pálenky
a do kontejnerů u obchodu, u školky a na
Michnovce.
Ve Sběrném dvoře je umístěno několik kontejnerů
a popelnic:

Do Sběrného dvora lze také odevzdat:
vyřazené
jsou
to
–
Elektroodpad
ledničky,
,
televizory
např.
elektrospotřebiče,
počítače, vysavače, monitory, žehličky.
Nebezpečný odpad – autobaterie, drobné
baterie, motorové oleje, zářivky, zbytky barev,
zbytky chemikálií.

1 - Kontejner na sběr železného šrotu, do kterého
můžeme ukládat veškerý kovový odpad.
2 - Kontejner na zelený odpad, do kterého patří
hlavně tráva, zbytky rostlin, spadané listí, zbytky
ze zeleniny, spadané ovoce, piliny a slabé
větvičky.
3 - Kontejner na velkorozměrový komunální
odpad – to jsou velké kusy koberce, lina, gauče,
skříně, matrace, které se nevejdou do směsného
odpadu v popelnicích.

PROVOZNÍ DOBA VE
SBĚRNÉM DVOŘE:
měsíce duben až říjen
sobota 13 – 15 hodin
měsíce listopad až březen
sobota 13 – 14 hodin

4 - Kontejner na papír - zde je možno odkládat
papírové kartony i starý použitý papír.
5- Kontejner na plast - žlutý - PET lahve,
igelitové tašky, pytle, fólie , kelímky , obaly z
plastů
6 - Popelnice na použitý kuchyňský olej (oranžová
popelnice), který se do popelnice vhazuje
uzavřený v plastové láhvi.
V době vegetačního růstu je navíc přistaven
kontejner pouze na posečenou trávu.
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U obchodu jsou umístěny tyto kontejnery:
Kontejnery na plasty - žluté: veškeré PET lahve,
krabice od mléka a džusů, igelitové tašky, pytle,
sáčky a fólie, kelímky od jogurtů, výrobky a obaly
z plastů
Kontejnery na sklo - bílo-zelené : zvlášť bílé a
barevné sklo
Kontejnery na papír - modré: kartonové obaly,
papír
Kontejner na drobný kovový odpad - šedý: víčka
od jogurtů, zátky, plechovky.
Kontejner na použitý textil – svetry, kalhoty,
bundy, atd.
Před budovou mateřské školy jsou dále
umístěny kontejnery na plasty, papír, sklo i
drobný elektro odpad.
Na Michnovce jsou umístěny kontejnery na
plasty, papír, sklo a zelený odpad.
A co se děje s vytříděným odpadem? Odpovědi si
můžete nalézt na: www.jaktridit.cz
Má to smysl, třiďte odpad!

Petr Šatalík, starosta obce

TŘIĎTE ODPAD - MÁ TO SMYSL!
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK KRATONOHY

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás touto cestou informoval o činnosti Rybářského spolku Kratonohy. Naší velkou tradiční
akcí bylo zavírání vody poslední den v roce 2019, kde jsme se sešli na rybníku Bohdalák za hojné účasti
a zhodnotili uplynulý rok a popřáli si mnoho štěstí a rybářských úspěchů do roku 2020. Také bych
chtěl zmínit rybářský kroužek pro děti, který pořádáme již několikátým rokem. Letos jsme ho zahájili v
únoru teoretickou částí. V únoru jsme pořádali druhou rybářskou zábavu v hostinci U Kaštanu.
Součástí zábavy byla i bohatá tombola. Tímto znovu děkuji Všem sponzorům a lidem, kteří se podíleli
na jejím uskutečnění.
Jako každý rok, i letos jsme se podíleli na konání Masopustu v Kratonohách, kde jsme si pro
spoluobčany připravili několik masopustních pochoutek. A poslední událostí, která proběhla je
vydávání povolenek pro letošní rok. Povolenky jsme vydávali první únorovou sobotu v Kratonohách.

předseda spolku Josef Kašpar
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MYSLIVECKÝ SPOLEK KRATONOHY
Tradiční myslivecký ples byl první akcí roku 2020 a konal se dne 11. 1. v hostinci U Kaštanu
v Kratonohách. K tanci a poslechu hrála kapela Splašený noty, která se postarala o výbornou
atmosféru. Děkujeme sponzorům za poskytnuté ceny a všem za účast a podporu našeho spolku.
V zimních měsících jsme se již dvakrát sešli na společné brigádě v lese, který je součástí naší honitby,
kde jsme uklízeli plochy po těžbě a připravovali je k zalesnění. I v letošním roce 29.2. jsme se opět
podíleli na přípravě ovaru o masopustním veselí v Kratonohách.
V březnu v našem spolku proběhla výroční členská schůze, na které jsme zhodnotili uplynulé období a
plánovali další akce. Úklid odpadků, nepořádku kolem komunikací a na veřejných pozemcích v katastru
našich obcí plánujeme až nám to situace umožní.
Vítají nás první jarní dny, ze zimovišť začínají přilétat ptáci, vykvétají první byliny, celá příroda se
probouzí a začíná se připravovat na nový život. Zvěř postupně vyhledává první vyrašené pupeny, lístky
a poupata i první květy na bylinách, keřích a dřevinách. V honitbách s drobnou zvěří začíná probíhat
bažantí tok, začínají hnízdit kachny divoké.

Marcela Křepelová
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Z OBECNÍ KRONIKY
Čp. 9. doškový domek po majiteli kolem
roku 1780 Antonín Patočka

• další vlastník kolem roku 1815 Jan Vaníček
• další vlastník byl Václav Kdán s ženou Kateřinou
nar. 1840-1912
• měli dceru Barbaru, provdaná Veselá
• syn Jan Kdán 1875 – 1933
• další majitelé rodina Vilímova

Rodina Kdánova byla jedna z 5-ti, která si v naší obci přivydělávala jako ,, čamrdáři“. Pod tímto názvem
se skrývá řemeslnická práce, a to výroba perleťových knoflíků. Podnik v Žirovnici, který se tímto
produktem zabývá dodnes, nabízel od r. 1920 práci domů i s pracovním ponkem se soustruhem
poháněný řemínkem na nožní šlapání.
Původně se škeble ,,slávky“ dovážely z Balkánu, ale později se začaly lovit perly říční. Je docela možné,
že se nalovily i z místní řeky Bystřice a vnitřkem se běžně krmily kachny domácí. Takto si přivydělávala
rodina Tomáškova čp. 12, nyní Zacklovi.
Dodnes při rytí záhonu se perleť stále nalézá. Větší manufaktura byla v čp. 70 Pražákovi – Plotovi. Ze
vzpomínek občanů byla prý od Žáků ,,perleťová cesta“, kde se do r. 1970 vyvážel popel a také tyto
odpady z perleti. Po převzetí státní moci r. 1948 přestala být tato práce nabízena. Pan Jan Kdán ještě
choval jateční prasata pro jatka.

Josef Zackl
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NOC KOSTELŮ 5. 6. 2020 TAKÉ V KRATONOHÁCH
Vážení spoluobčané,
letos uplyne 15 let od zahájení mezinárodního projektu nesoucího název Noc kostelů. V
Královéhradecké diecézi se stejně jako na mnoha dalších místech těší tato akce velké oblibě a zájmu
široké veřejnosti. Noc kostelů, jak již sám název napovídá, si klade za cíl zpřístupnění sakrálních staveb
všem lidem bez rozdílu vyznání či náboženského přesvědčení. Každý tak má možnost poznat historii,
krásu staveb, uměleckých předmětů a seznámit se tak s odkazem našich předků, neboť za těmito
stavbami i uměleckými díly stojí konkrétní lidé, kteří svou víru a sepjetí s křesťanstvím do jisté míry
vtiskli do hmotných památek, jejichž celá řada se nám dochovala až do dnešních dní; my je můžeme
obdivovat, zkoumat a jistě nad nimi i tiše žasnout.
Kostel jako takový je již od dávných dob místem bohoslužby, modlitby i místem setkání, a tak - nejen o Noci kostelů máme možnost poznávat, ptát se, hledat a nacházet prostřednictvím smyslově
vnímatelné krásy uměleckých děl hodnoty, jenž nás přesahují, a jenž tvoří podstatu křesťanství.
Jednou z oněch pozoruhodných památek minulosti i současnosti je kratonožský kostel sv. Jakuba
Staršího. Oč jednoduše působí jeho vnější fasáda, o to velkolepěji nás zaujme jeho vnitřní výzdoba. Naši
pozornost upoutá nejen hlavní oltář v podobě skalní grotty, kazatelna ve tvaru velryby, ale i fresková
výzdoba klenby či malované okenní vitraje a mnoho dalšího. Proto bych již takto s předstihem chtěl
jménem Římskokatolické farnosti Kratonohy každého z Vás co nejsrdečněji pozvat ke komentované
prohlídce tohoto kostela 5. 6. 2020 v 18:00 hod. Ve svém výkladu se zaměřím na řadu témat: zadavatele
barokní přestavby - rod Michnů z Vacínova, inspirační umělecké vlivy ze Španělska, bohatou
emblematickou výzdobu klenby se „zašifrovanými“ motivy a jejich význam, život a dílo sv. Jakuba,
katolickou symboliku či liturgiku. Vše společně tvoří jedinečné genium loci.

Jan N. B. Pospíchal, kostelník u Sv. Jakuba

První ozvěny jara v Kratonohách

Foto Iveta Pleskotová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI V I. ČTVRTLETÍ 2020

OPUSTILI NÁS

60 let oslavil Jiří Adamovský z Kratonoh

Hellmut Laubr z Kratonoh, dne 20.02.2020

65 let oslavil Josef Šimek z Kratonoh

Pavel Homola, z Kratonoh, dne 04.03.2020

70 let oslavil Pavel Voženílek z Kratonoh

Čest jejich památce!

94 let oslavila Růžena Jánská z Kratonoh
Gratulujeme oslavencům
a přejeme pevné zdraví do dalších let!

NARODILY SE
*22.1.2020

Nela Brožová
*28.1. 2020

Valérie Svobodová
*6.3.2020

rodiče Tereza
a Mirek Černohorští

rodiče Tomáš Brož
a Zuzana Rania Brožová

rodiče Andrea
a Radim Svobodovi

Hana Vilímová
*26.12.2019

Natálie Černohorská

rodiče Lucie Bohdalovská
a Miloš Vilím

Šťastným rodičům moc gratulujeme a přejme děvčátkům hodně zdraví a krásný život!
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PŘIPRAVUJEME
Pevně věříme, že se situace v naší republice co nejdříve uklidní a budeme se opět moci scházet při
různých rodinných a společenských akcích v naší obci. Rádi bychom navázali na tradice z minulých
let a plánujeme i letos “ČARODĚJNICE” na konci dubna, “DEN DĚTÍ” v červnu, “STANOVÁNÍ” dětí ZŠ
na konci školního roku a na podzim divadelní představení ochotníků v obecním sále.
Chtěli bychom také uspořádat náhradní “FILAKOVÝ PLES” i “DĚTSKÝ KARNEVAL”, ale vše opravdu
záleží na tom, jaký bude stav v České republice. O případných termínech Vás budeme včas informovat
prostřednictvím obecních webových stránek a na facebookovém profilu Kratonohy.
Krásné jarní dny přeje Kulturní výbor Kratonohy

Radka Lehká, Věra Voženílková, Iveta Borůvková, Veronika Vosáhlová
foto Pavlína Jílková

JARNÍ DNY U NÁS NA VSI
,,Než se jaro osmělí,
vystrkuje podběly!”
Petra Richterová, Kratonohy

,,Josefínka se raduje
z hezkého počasí!”
Michal Klimt, Kratonohy

“Jak Mája koulí oko, jak nám to
tu začíná krásně kvést”

,,Zodpovědně i za sportem
do přírody.”

Marie Kastlerová, Michnovka

Pavlína Jílková, Kratonohy
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