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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Milí spoluobčané,
chtěl bych Vám všem poděkovat za zodpovědné chování během uplynulých měsíců a zejména všem
spoluobčanům, kteří nezištně pomáhali i ostatním, a to dovozem nákupů nebo šitím nedostatkových
roušek. Nevím, jestli je tato nákaza již zcela pod kontrolou, ale věřím, že jsme na případnou druhou
vlnu připraveni.
Rád bych v souvislosti s nákazou koronavirem vyslovil uznání i naší škole a školce, které velice
pohotově na vzniklou situaci zareagovaly a spustily online vyučování.
Bohužel nám pravděpodobně budou kvůli této nákaze a tím souvisejícího státního nákupu ochranných
pomůcek, poníženy příjmy do rozpočtu obce. Z tohoto důvodu na druhé pololetí letošního roku již
neplánujeme žádné větší investiční akce. Jsem rád, že se nám podařila uskutečnit kompletní obměna
veřejného osvětlení od obchodu U Holých ke kostelu. Ve spolupráci s našimi fotbalisty došlo k instalaci
ohrazení okolo hřiště s umělým povrchem. Díky tomuto hrazení se nyní dají na hřišti provozovat i jiné
sporty, například slibovaný florbal.
Další záležitostí, která se v naší obci daří, je postupné napojovaní jednotlivých nemovitostí na
splaškovou kanalizaci. Už je připojeno více než 80% domácností a věřím, že zbývající se dopojí během
několika dní. Díky napojení takového množství lidí nám už velice dobře funguje čistička odpadních
vod, o kterou se stará pan Hemelík.
I přes omezení, která nám sebou přinesl COVID-19 se v naší obci nezastavil společenský život. Díky
našim spolkům jsme se mohli přijít podívat na dětské rybářské závody, na hřišti proběhl sraz
fotbalových Kratonožských legend a nedávno i dětský den.
Díky panu Janu Pospíchalovi jsme si v rámci akce Noc kostelů mohli poslechnout mnoho zajímavých
věcí o historii i současnosti našeho kostela, na sále v červnu proběhlo vítání občánků a na prázdniny se
i letos podařilo zorganizovat příměstský dětský tábor.
V sobotu 25. července bude na fotbalovém hřišti probíhat pouť a fotbalový turnaj.
Dne 8. srpna si můžeme společně prohlédnout na hřišti film.
Závěrem Vám chci popřát krásné a slunné prázdniny.

Petr Šatalík, starosta obce
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V KRATONOHÁCH

V neděli 14. června jsme slavnostně přivítali nejmladší občánky obcí Kratonohy a Michnovka. Celkem
jsme vítali 7 miminek narozených ke konci roku 2019 a v první polovině roku 2020 - 5 děvčátek a 2
chlapečky. Celý ceremoniál se měl původně uskutečnit venku, avšak déšť s bouřkou na poslední chvíli
přípravy zhatili, a tak jsme se sešli ve 14 hodin v prostorách obecního sálu. Na úvod zahrály Anička,
Elenka a Adélka krásné melodie na zobcové flétny a po proslovu pana starosty byla jednotlivě
představena všechna miminka s rodiči. Všichni obdrželi pamětní list, dáreček a květinu. Mladé
muzikantky se proměnily v sudičky, které dětem u kolébky přály do života jen to nejlepší. Nechyběl ani
společný přípitek a fotografování s rodinnými příslušníky.
Všem děkujeme za účast i přípravu a dětem ještě jednou přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky!
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FK KRATONOHY
Co nového u Sršňů? Mantinely a turnaj
Jarní část fotbalové sezony sice utnul koronavirus, přesto kratonožští Sršni rozhodně nespí.
Už během května se začali scházet k tréninkům, aby se nachystali na novou sezonu. Tu odehrají buď
znovu ve IV. třídě okresu Hradec Králové, již po podzimu jasně vedli, nebo ve III. třídě, kam by se mohli
posunout po změnách v soutěžích nad nimi.
„Postup byl náš cíl před sezonou, ale teď jsme mírně rozpačití, chtěli jsme si ho uhrát na hřišti,“ glosuje
zkušený záložník David Hamák.
Jak se situace vyvine, není v tuto chvíli úplně jasné. Definitivní verdikt by měl zaznít v příštích týdnech.
Přesto klub hlásí některé novinky. Ta první je už nyní viditelná. Společně s podporou obce tým vylepšil
hřiště s umělou trávou v areálu fotbalového stadionu. Na ploty byly přidány mantinely, které využijí
fotbalisté i další k plynulejší hře.
Druhou zprávou je, že se klub rozhodl uspořádat turnaj v malém fotbale. Klání se uskuteční pod
názvem Tecam Cup v sobotu 25. července. Zúčastnit by se ho mělo dvacet týmů.
„Zveme všechny lidi z Kratonoh i okolí, aby se přišli podívat,“ říká předseda klubu Michal Šikl.
Občerstvení bude zajištěno, počasí se snad také vydaří. Bude to fajn sobota! Doražte!

Jiří Fejgl, trenér

brigáda fotbalistů na víceúčelovém hřišti - instalace nového hrazení
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KVĚTEN 1945 v naší obci
V sobotu 5. května bylo zahájeno povstání v
Praze proti německým okupantům. Tento den
provedla
sokolská odbojová
skupina v
Kratonohách odzbrojení německé posádky v obci
- ta vydala své zbraně dobrovolně. Při odvážení
zbraní ze statku, nynější areál Zemědělské
společnosti a.s., se strhla přestřelka mezi
ujíždějícími
německými
důstojníky
a
chlumeckou
odbojovou skupinou.
Podle
telefonické zprávy měl
německý důstojník
odvážet rukojmí. Po této informaci si několik
obyvatel rozebralo zabavené zbraně a rychle
spěchalo ke státní silnici, aby tohoto důstojníka
zadrželo.
V krátké době se rozpoutala
přestřelka. Při této akci položili své mladé životy
čtyři naši občané. Na jejich památku, v místě kde
padli, byly
okolo hřbitova postaveny malé
pomníčky s jejich jmény. Společný pohřeb těchto
občanů z květnových událostí se uskutečnil 9.
května 1945 na místním hřbitově.

Všechny muže od 15 let vyhnali na náves, dnes
před dětské hřiště uprostřed obce, kde hledali
toho, kdo v sobotu zbil zraněného německého
důstojníka a vyhrožovali zastřelením každému
pátému občanovi. Při přepojování telefonických
hovorů na místní poště pošmistr zaslechl
rozhovor Němců o této výpravě a dal příslušným
občanům varování. Ti se
poschovávali na
různých místech. Občané se schovávali doma ve
sklepích, protože měli strach, že bude celá
vesnice vypálena. Při prohlídce bytů v Pálence
byla zastřelena p. Vávrová. Protože uměla
německy, byla donucena,
aby jim všechny
objekty v Pálence ukázala. Zatímco mluvila s
jedním Němcem, druhý ji za dveřmi zastřelil.
Prohlídka pro Němce vyzněla na
prázdno. Jelikož bylo německou spojkou zdejším
Němcům oznámeno, že se od Ostravy k Hradci
blíží sovětská vojenská kolona, raději rychle odjeli.
Na tyto události také vzpomíná 90-ti letý pán,
rodák z Michnovky, který jako 15-ti letý jel na kole
z Michnovky do pekárny ve mlýně v Kratonohách
pro chleba a byl němci zadržen a postaven také
na návsi do řady.

Ve stejné
době došlo u sušárny před
Kratonohami u státní silnice k další pře – střelce
s Němci, kteří jeli na motocyklu a v autě.
Zastřelení němečtí vojáci byli zakopáni na
hřbitově v Kratonohách. Jelikož jim nebyly
odebrány legitimační průkazy, byli vojáci později
vykopáni, očištěni a uloženi v márnici na
hřbitově. Raněný důstojník, který byl odvezen
do nechanické nemocnice, uprchnul do Hradce
Králové, kde si na německé posádce vyžádal
trestní výpravu proti naší obci. V pondělí 7. května
1945 v odpoledních hodinách se začali Němci
mstít. Oddíl SS obklíčil naši obec a velkým
střílením do ní pronikl.
Také byly hlídkami
zataraseny všechny přístupové cesty do obce,
aby nemohl nikdo z ní utéci. Hlídky prohledávaly
dům od domu. Tam, kde bylo zamčeno a zavřeno,
se vojáci násilím dobývali.

Tyto
květnové události si místní občané
připomínají
každý rok prostřednictvím jak
bývalého MNV, tak i v dnešní době Obecním
úřadem položením věnce u pa- mátníku padlých
u hřbitova a položením kytiček u pomníčků
padlých.
Pokud byste se chtěli dozvědět více
o těchto květnových událostech, ale i o dalších
zajímavostech z obce, je možné se to dočíst v
knížce, kterou vydal v roce 2016 Obecní úřad s
názvem KRATONOHY 1316 - 2016.

Václav Košťál
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Kladení věnců k pomníkům obětem světových válek 4. května 2020

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY O PRÁZDNINÁCH
Knihovna bude otevřena
2. července 2020 16:00-18:00
13. srpna 2020 16:00-18:00
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MYSLIVECKÝ SPOLEK PODHÁJÍ KRATONOHY
Měsíc červen se vyznačuje příjemnými teplými
dny s občasnými přeháňkami. Při pochůzkách
honitbou nacházíme právě narozená mláďata
všech zástupců naší zvěře. Všichni noví
obyvatelé
naší
přírody
potřebují
klid,
pravidelnou a vydatnou laktaci matky. Proto
červen nazýváme měsícem myslivosti a ochrany
přírody. Ochrana zvěře je nutná právě
v letošním roce, kdy se vlivem karanténních
opatření setkáváme s větším tlakem veřejnosti
na přírodu.

Skončilo zimní období a zvěř přešla na zelenou
potravu. V přírodě nachází první pupeny, květy a
listy, šťavnaté traviny s prvními jarními bylinami.
U některých živočichů probíhá tok, snůška, jinde
se už objevují nová mláďata. Měsíc duben dostal
své pojmenování podle rašení dubů, proto je
měsícem lesů. Duben je ideální období pro
výsadbu plodonosných, ovocných dřevin a keřů,
vhodných pro zvěř.
Během května hnízdí nebo vyvádějí mláďata
bažanti, koroptve, zajíci i všichni ostatní
živočichové. V tuto dobu již máme uklizené a
vyčištěné krmelce. Předpovědi meteorologů
prezentují postupující sucho a ve výhledech
upozorňují na letní období bez srážek. Proto
rozmisťujeme po honitbě napajedla a pravidelně
doplňujeme sůl.

COVID-19 zásadně změnil a značně omezil
fungování celé společnosti. Vše se po dvou
měsících pozvolna vrací do normálního života.
Na naší první společné brigádě v červnu jsem se
věnovali údržbě mysliveckého areálu na
Michnovce.
I v letošním roce se náš spolek účastnil dětského
dne. Děti poznávaly na obrázcích zvěř a po
splnění úkolů na ně čekala odměna.
Myslivecký spolek Podhájí Kratonohy Vám přeje
krásné léto!

Marcela Křepelová
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK KRATONOHY
Rybářské závody dětí v Kratonohách se konaly za jasného počasí dne 13. června 2020 na rybníku
Bohdalák za Vlasákovými. Sešlo se 40 závodníků. Na 1. místě se umístil Šimon Jiránek, na druhém Filip
Tomáš a třetí příčku obsadil Filip Svoboda.

Josef Kašpar, předseda

“Rybářské závody se nám moc líbily a užili jsme si je i přes to, že jsme nic nechytli.
Moc děkujeme všem, kdo se na závodech podílel, a už teď se těšíme na příští rok!”
Klára Holá
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Z HISTORIE KRATONOŽSKÉ PEKÁRNY
Dům čp. 19 měl více majitelů a obyvatel. Není známo,
který podnikatel postavil tento veliký dům. Roku 1783
dle soupisu č. popisných vlastnila pozemek rodina
chalupníka, Jiřího Duška. To ještě byl klasický
doškový domek. Z roku 1841, kdy se prováděl seznam
,,sousedů,, byl zde Josef Hladík též domkař. Poté se v
kronice uvádí příjmení Holubec ,,pekař,, a ten zde
zřejmě začal s tímto řemeslem.
Další majitel Josef Klazar a ženou Annou rozená
Bartoňová z Kratonoh čp. 62.
Měli 2 kluky, Čenka a Jana, nar. 1862. Jan měl dceru,
Barbaru, kterou si vzal za ženu Antonín Čihák z čp. 3.
Naproti přes silnici v čp. 33 měl pan Klazar skladiště
prodejného materiál, např. různého stavebního
materiálu plechu i dřeva atd.
Ve svém domě měl koloniál, kde mimo potravin
nabízel barvy i střelný prach. Obchod byl založen
roku 1888 a r. 1893 vznikl požár a tak než se provedla
oprava, rodina se přestěhovala naproti do domu čp.
33. V roce 1923 byl dům prodán Janu a Marii Kotkovým. Jan zde přistavěl velkou pekárnu, která
sloužila do 50-tých let pokud to nový režim dovolil.
Byl tu též pekař pan Černík a také učni, například paní Kholová Marie a Podsadlo Josef.
To byla v krátkosti historie domu a seznam dočasných obyvatel v pronájmu.
Bydlel zde též učitel a předseda MNV Josef Joska v horním patře. Dále rodina Horynova, Hátlova , r.
1971 rodina Jana Huška, Bičišťovi. Dalším majitelem byla rodina Szotákova, rodina Horkých a v
současné době rodina Brožova.
Z jara r. 2020 byla zájemcem pekárna rozebrána a zřejmě někde bude sloužit svému účelu.

Josef Zackl, obecní kronikář
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JAK SE VYPOŘÁDALI

S NEOBVYKLOU SITUACÍ
VE ŠKOLE A VE ŠKOLCE

Máme za sebou podivný školní rok, který ještě
nikdo z nás nezažil. Ve druhém pololetí jsme se
společně učili jeden měsíc. První týden v březnu
jsme si užili jarní prázdniny, ve kterých jsme
sportovali i odpočívali. Do školy jsme se na pouhý
1 den vrátili a druhý den - 10.3.2020 jsme se
dopoledne
dozvěděli,
že
v souvislosti
s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19, od 11.3.2020
Ministerstvo zdravotnictví svým mimořádným
opatřením zakazuje osobní přítomnost žáků ve
školách do odvolání. V tu chvíli nikoho z nás
nenapadlo, že školy zůstanou pro žáky uzavřené
na tak dlouho.

Naše malá venkovská škola v Kratonohách se
dokázala vypořádat se situací díky své předchozí
aktivní práci, realizaci projektů MŠMT -OP VVV a
velké vstřícnosti zřizovatele, díky nimž získala
nadstandardní počítačové i programové vybavení
a digitální kompetence. Spojením všech těchto
atributů jsme mohli odstartovat pro mnohé školy
nedosažitelné online vzdělávání.

Okamžitě jsme začali hledat možnosti, jak se
této pro všechny nové situaci přizpůsobit.
Zrušení kontaktní výuky nás v první chvíli
zaskočilo, jelikož jsme se museli ze dne na den
přeorientovat na distanční výuku. K situaci jsme
se postavili čelem a začali okamžitě hledat řešení,
jak zadávat dětem samostudium, jak on-line
výuku realizovat. Každý z nás se v ten moment
musel učit nové věci. A jak se ukázalo, učitelé naší
školy základní i mateřské toho schopni jsou.
Pedagogové
hledali
vhodné
nástroje
ke
vzdělávání, komunikovali spolu, vzájemně se učili,
povzbuzovali.
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Na začátku jsme řešili legislativu, rychle zadávali
žákům prostřednictvím e-mailu rodičů práci
typu: doplň cvičení na straně, přečti si článek a
odpověz na otázky, napiš, opiš, přepiš… Usilovně
jsme pracovali na získávání výukových programů
pro individuální práci doma – oslovili jsme firmy,
od kterých máme zakoupené programové
multilicence a interaktivní učebnice – všechny
nám vyšly vstříc a postupně zasílaly hesla pro
samostudium v době koronavirové pandemie,
prohledávali jsme výuková youtube videa a další
portály, abychom žákům jejich samostatné
procvičování co nejvíce zpříjemnili.
Každým dalším dnem bylo zřejmé, že děti
zůstanou doma déle, než jsme si v den uzavření
škol uměli vůbec představit. Začaly bouřlivé
diskuze, co dál. Jak pomoci rodičům, kteří se ze
dne na den stali průvodci ve vzdělávání svých dětí
bez možnosti volby, bez znalosti metodiky.
Vnímali jsme stále silněji potřebu neztratit osobní
kontakt se svými žáky. Po zhodnocení všech pro a
proti i překonání strachu z neznámého jsme se
domluvili, že to zkusíme. Budeme učit online od 1.
do 5. ročníku.

Dotazníkové šetření ukázalo, že rodiny připojení
k internetu i zařízení vlastní, takže nebylo nutné
žákům zařízení ze školy půjčovat. Pandemie
zaskočila i rodiče, kteří se najednou ocitli v roli
pedagogů
a
jejich
děti
musely
převzít odpovědnost za své samostudium.

Účastnili jsme se webinářů zaměřených na
využití různých platforem a nakonec zvolili
jednoduchou aplikaci umožňující bezplatné
videokonference Jitsi. org., kterou nebylo nutné
instalovat. Rozhodnutí jít touto cestou s sebou
přineslo spoustu úkolů. Naučit se fungovat v online prostředí, sdílet učebnice, videa, instalovat
čtečku k Flexibooks a následně pomoci rodičům
se stažením on-line učebnic, abychom s nimi
mohli pracovat. Samostatnou práci v různých
typech učebnic i programů pak žáci zvládali
výborně, neboť již s nimi byli zvyklí pracovat při
běžné výuce ve škole. Po pěti dnech usilovné
práce,
učení
se
novým
dovednostem,
telefonování, nastavování, zkoušení ve škole i
doma s rodinami jsme přípravy úspěšně zvládli.
Začali jsme s on-line výukou napříč všemi ročníky
a všemi předměty (kromě výchov). Rozvrhli jsme
hodiny tak, abychom se nekřížili vzájemně, aby
sourozenci neměli vysílání ve stejný čas.

Protože se nám zdálo, že rodiče zahlcujeme
emaily se samostudiem a vše se stává
nepřehledným, založili jsme jednotlivým třídám
webové stránky na portálu tridnistranky.cz, kde
jsme každý týden zadávali učivo ze všech
předmětů, práci navíc i dobrovolné úkoly, výzvy,
odkazy na procvičování. Rodiče zde našli veškeré
informace týkající se samostudia, kontakty,
možnosti kopírování pracovních listů, seznamy
webových stránek s výukovou látkou a možností
procvičování, neustále se měnící informace o
ošetřovném i o rozvolňování mimořádného
opatření.
Po dvou týdnech bez žáků ve škole, vyčerpaní
přípravou „zadávacích úkolů“ i přípravou na
vysílání, nám bylo odměnou vidět se se svými
žáky. Pro žáky bylo zase odměnou být součástí
třídního kolektivu, sdílet své zážitky s ostatními.
Byla to vzpruha, kterou jsme všichni už nutně
potřebovali.

Přesunout výuku do online prostoru byla velká
výzva pro učitele i rodiče, která stála hodně
energie i úsilí. Pro mnohé to byla zcela nová
situace. Řešili jsme, jak se k výuce postaví rodiče,
zda budou ochotní dětem s připojením pomáhat,
zda disponují potřebnými zařízeními, stabilním
připojením k internetu, mají patřičné programy v
počítači, tiskárny, …
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Od 25. května bylo možné školy částečně otevřít
pro dopolední a odpolední aktivity 15ti členných
skupinek, které se vzájemně nesměly míchat.
Někteří rodiče rádi využili možnosti dítě do školy
poslat, jiní z obavy o zdraví v rodině raději děti
nechali nadále doma. Online výuka se tedy
musela přesunout do odpoledních hodin.
Následovaly další změny. Dopoledne učitelé
pomáhali žákům se samostudiem a odpoledne
vedli on-line výuku pro jednotlivé ročníky.

Dětmi milovaný piknik, jenž každoročně nejstarší
děti absolvují v Obědovicích u rybníku Lednice,
byl pro letošní rok zorganizován na zahradě
mateřské školy. Doporučená hygienická opatření
nám také neumožnila spaní v mateřské škole.
Přesto všechno jsme zorganizovali Indiánský
večer spojený s hledáním pokladu na Stříbrném
jezeře.
Nejočekávanější
událostí
byla
bezesporu
Zahradní slavnost. Ačkoliv byla uskutečněna za
menšího počtu osob, přesto se pasování deseti
předškoláků na školáky neslo ve slavnostním a
zábavném duchu.

Mateřská škola byla uzavřena kratší dobu (od
učitelky
Paní
10.května).
do
16.března
poskytovaly podporu ve vzdělávání dětem i
námětů
zveřejňování
formou
rodičům
k činnostem z oblasti rozvoje jemné a hrubé
dovedností,
jazykových
motoriky,
kognitivních
představ,
předmatematických
na svých
vnímání
funkcích a smyslového
webových stránkách. Zvolená forma vzdělávání
se osvědčila, soudě dle kladných reakcí rodičů a
množství doručených obrázků a vypracovaných
pracovních listů od dětí. Neméně kladně byla
hodnocena i online setkání, která se
uskutečňovala jednou týdně, a která umožňovala
alespoň částečný sociální kontakt dětí.

Po obnovení provozu mateřské školy, i přes
organizační změny související s bezpečností a
ochranou
zdraví,
jsme
zvládli
návrat
k normálnímu režimu. Ačkoliv nám situace
neumožnila uskutečnit řadu naplánovaných
událostí, snažili jsme se přizpůsobit program pro
děti tak, abychom mohli zrealizovat alespoň část
plánovaných akcí.
Jednou z nich byla Sportovní olympiáda, na
které děti předvedly své výborné sportovní
výkony v hodu do dálky, v běhu, ve skoku do
písku
apod.
Nezapomněli
jsme
oslavit
Mezinárodní den dětí. Naplánovaný výlet do
ZOO Dvůr Králové byl sice zrušen, nicméně
využili jsme malebnosti zdejších luhů a hájů a
vyrazili na pěší výlet po okolí.
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Ve škole se žádná z naplánovaných aktivit II.
pololetí se neuskutečnila. Pouze koncem června,
po dalším rozvolnění opatření, se venku konalo
„Pasování žáků 1.ročníku na čtenáře“ a komorní
rozloučení se žáky 5.ročníku, kteří se vzdělávali
všichni po celou dobu samostudiem s online
podporou pedagogů a většina z nich to zvládla
výborně.
Všechno zlé je i pro něco dobré. Mnozí žáci se
osamostatnili, učitelé si osvojili nové metody,
vznikla příležitost k intenzivnější komunikaci
pedagogů s rodiči a všichni společně jsme se
sblížili. Obě strany mohly dospět k lepšímu
vzájemnému porozumění. Rodiče zjistili, jak
náročné je učit i jen jedno dítě, pedagogové
poznali sociální zázemí svých žáků a popisnou
zpětnou vazbou pak byli schopni reagovat na
možnosti jednotlivců.
Novou výzvu jsme všichni zvládli, se žáky se
učíme dál a baví nás to! Velký dík patří hlavně
rodičům, kteří své děti velmi podporovali.
Všem našim žákům, rodičům, pedagogům i
nepedagogickým
pracovníkům,
kteří
zodpovědně v tomto čase pracovali a zvládali
změny přejeme zasloužené prázdniny.

Mgr. Monika Bisová, ředitelka školy
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Kuchařka iniciativy Zalejme.cz pro města a obce
aneb jak inspirovat občany k zalévání stromů

1. krok – Zjistěte, zda Vám může iniciativa Zalejme.cz pomoci.
a) Máte stromy v blízkosti bytových domů nebo na frekventovaných místech, kde by je lidé
mohli jednoduše zalévat?
Kolik z nich by bylo třeba během sucha zalévat, aby neuschly? Je to reálné při současném
personálním a finančním zajištění péče o zeleň a dostupnosti vody na zálivku?
b) Potýká se Vaše město/obce s nedostatkem vody nebo to v budoucnu očekáváte?
2. krok – Připojení se k iniciativě
a) Vyplňte prosím přihlašovací formulář pro města a obce.
https://forms.gle/rxEBNkPva62vJtXx5
b) Pošleme Vám žádost o data stromů.
c) Pokud máte stromy v online databázi, zadejte prosím link, kde si je můžeme stáhnout,
případně pošlete celá data.
3. krok - Oslovení občanů a představení iniciativy Zalejme.cz
a) články v místních novinách,
b) příspěvkem na webu a facebooku,
c) mobilním rozhlasem,
d) cedulky na stromech, cedule v ulicích
e) fotopříběhy a letáčky na nástěnkách
f) osobní propagace a příklad
g) organizace společných brigád, besed, atd.
4. krok – Zvýšení efektivity zalévání
a) Zalévací místa o velikosti asi 20x20x20 cm vyplněná štěpkou zajistí, aby se voda přes den
hned nevypařila a dostala až ke kořenům. Zrychlí také zalévání z cisteren. Ideálně by měla být
rovnoměrně rozmístěna kolem stromu na hranici koruny. Protože stromy poblíž bytových
domů mohou lidé zalévat večer, kdy je půda již vychladlá a voda má čas se vsáknout,
doporučujeme začít těmi, které jsou dále od bytových domů na exponovaných místech jako
zastávky MHD, poblíž firem, obchodů, atd..
b) Pro další zvýšení efektivity je možné provést provzdušnění kořenů a injektáž půdních
kondicionérů nebo hydrogelu.
c) Doporučujeme zanést info o těchto zalévacích místech do databáze stromů. Pomůže nám to v
aplikaci lépe odhadnout množství vody, kterou strom potřebuje a díky tomu lépe nasměrovat
a optimalizovat zalévání.
d) Mapovou aplikaci Zalejme.cz by časem měli používat občané i správci zeleně, kteří provádí
pravidelnou zálivku. V počáteční fázi ale není tak potřebná.
Přejeme hodně nadšených občanů a prospívajících stromů.
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NOC KOSTELŮ v kostele sv. Jakuba Většího
Komentovaná a následně individuální prohlídka interiéru kostela se konala 12. června 2020. Velké
poděkování patří panu Bc. Janu Pospíchalovi za přípravu akce i poutavý výklad, který návštěvníky
seznámil s historií i současností kostela a se životem a dílem sv. Jakuba.

Foto Martin Lehký
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI VE II. ČTVRTLETÍ 2020

NARODIL SE
Michael Vízek narozen 25.3.2020,
rodiče Romana Pavlíčková a Michael Vízek

65 let oslavila Vilímová Květuše z Kratonoh
70 let oslavili Novotný Vlastimil z Kratonoh

Šťastným rodičům moc gratulujeme a přejeme
Michaelovi krásný život!

Zambonová Radmila z Kratonoh
75 let oslavilly Malá Eva z Kratonoh
Kočvarová Dagmar
(trvale žije v Lužici u Hodonína)
Vítková Miloslava z Michnovky
80 let oslavil Váňa Rudolf z Kratonoh
95 let oslavil Biel Oldřich z Kratonoh
Gratulujeme oslavencům
a přejeme pevné zdraví do dalších let!

OPUSTILA NÁS
Hornychová Kristina,
dne 2.května 2020
(žila v Domově Libuše)
Čest její památce!
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PŘIPRAVUJEME
25. července 2020 KRATONOŽSKÁ POUŤ a fotbalový turnaj
8. srpna 2020 LETNÍ KINO NA HŘIŠTI
29. srpna 2020 LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI - diskotéka na hřišti

Přejeme všem krásné léto plné sluníčka a nezapomenutelných zážitků!
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