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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Milí spoluobčané,
čas letních dovolených a prázdnin nám skončil a naplno se rozběhl nový školní rok. Jaký bude a jak
dlouho budou děti sedět v lavici ve škole nikdo z nás neví. Bohužel naše životy stále omezuje
onemocnění COVID-19. Žádná nemoc by neměla být zlehčována či bagatelizována, zároveň však není
nutné se strašit a především odkládat jakoukoliv zdravotní péči. Myslím si, že je důležité nepropadat
zbytečné panice a velmi důsledně dodržovat základní hygienické návyky i vydaná nařízení. Pokud by
se někdo dostal do situace, kdy bude potřebovat roušku či dezinfekci, na obecním úřadě jsme v
mimořádných případech připraveni Vám pomoci.
Rád bych touto cestou poděkoval Vám všem, kteří jste se odpovědně postavili k vybudování
vlastních přípojek a provedli jejich napojení na hlavní řady splaškové kanalizace. Připojeni jsme
téměř všichni a těch, kteří svoji přípojku v současné době dokončují, není příliš mnoho. Smlouvy o
odvádění odpadních vod pro všechny napojené nemovitosti budou na obecním úřadě připraveny do
konce října a všichni budeme postupně vyzváni k jejich podpisu.
Zároveň však považuji za svoji povinnost znovu připomenout, že všichni vlastníci pozemků a
staveb jsou povinni zabezpečit nezávadnou likvidaci svých odpadních vod v souladu s platnými
právními předpisy, a pokud nedojde k napojení nemovitosti na vybudovanou kanalizaci, bude do
řešení této situace v přenesené působnosti vstupovat Magistrát města Hradec Králové - vodoprávní
úřad.
Ze společenských akcí, kterých bylo přes prázdniny několik, bych vyzdvihl velký fotbalový turnaj,
který se konal na našich hřištích 25. července a zúčastnilo se ho téměř 20 mužstev. Za organizaci tak
velké sportovní akce patří našim fotbalistům opravdu velké uznání. Zároveň si vážím i práce a
volného času, který byl věnován organizaci a přípravám ostatních akcí organizovaných pro děti i
dospělé naší obce.
Vážení spoluobčané, do zpravodaje jsme vložili dotazník. Jsem přesvědčen, že jeho vyplnění Vám
nezabere déle než tři minuty a zastupitelstvo bude moci pracovat s Vašimi názory při tvorbě nového
Strategického plánu rozvoje obce. Vyplněný dotazník prosím volně vložte do poštovní schránky na
obecním úřadě. Pokud jich budete v rodině potřebovat více než jsme vložili do zpravodaje, můžete si
je vyzvednout na obecním úřadě.
Krásný podzim!
Petr Šatalík, starosta obce Kratonohy
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STŘÍPKY ZE ŠKOLY A ZE ŠKOLKY

Nov ý školní rok jsme zahájili z důvodu
pokračujícího šíření coronaviru se zvýšenými
hygienickými opatřeními v obou objektech školy.
Dne 1.9.2020 jsme v I. třídě přivítali 10 prvňáčků,
ve II. třídě 20 žáků 4. a 5. ročníku a ve III. třídě 17
žáků 2. a 3. ročníku.
I v tomto školním roce je škola zapojena do
projektů EU – Šablony II., Ovoce a zelenina do škol,
Mléko do škol, Projekt prevence kriminality „Kraje
pro bezpečný internet“ a nově do projektu EU –
Šablony III. Plavecká výuka probíhá od září do
prosince 2020.
Distanční vzdělávání v druhém pololetí minulého
školního roku se nám všem povedlo zvládnout
velmi dobře. Vzdělávací obsah plánovaný ve
školním vzdělávacím programu naší školy byl
splněn, byly splněny všechny důležité výstupy RVP.
Po úvodním monitoringu – ověření znalostí žáků
i schopnosti použít nabyté vědomosti v běžném
životě, poskytujeme dětem zpětnou vazbu. Učivo v
průběhu září opakujeme a upevňujeme. Pokud je
potřeba, vrací se žák na úroveň, kterou dosáhl, a
poté za pomoci vyučujícího, asistenta pedagoga a
ve spolupráci se zákonnými zástupci dosáhne
dalšího pokroku.
Od letošního školního roku budeme opět vytvářet
ve třídách bezpečné prostředí a přívětivou
atmosféru ve škole. Abychom tento proces
podpořili, je soužití kolektivu třídy podpořeno
desetiminutovými setkáními formou komunitního
kruhu s důrazem na psychosociální pohodu před
zahájením vyučování každý den. Tyto třídní
aktivity jsou zahajovány již v 7:40 hod.
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Setkání jsou zaměřena na podporu pozitivních
vztahů mezi dětmi, upevnění pocitu
sounáležitosti se třídou, trénování tolerance a
akceptace sebe i druhých, nácvik empatie,
nácvik řešení problémů, prevenci rizikového
chování pomocí interaktivních metod, řízené
diskuse i nácvikem alternativních forem chování
v náročných či kritických situacích. Je využíván
prožitek jako základní formativní prvek. Příklady
témat: Na tento týden jsem pro vás připravil(a)
techniky, které nám mohou říci, jak se cítíme,
když nás někdo kritizuje. Společně se dnes
zamyslíme, proč dochází ke konfliktům mezi
lidmi. Zdá se mi, že ještě nejsme úplně stmelený
kolektiv, tak se s tím dnes pokusíme něco
udělat., budeme tvořit a aktualizovat třídní
pravidla…
Pravidla komunitního kruhu
• Právo mluvit – mluví vždy jen jeden a to ten,
kdo je vyzván. (Učíme se neskákat druhému do
řeči.)
• Právo se nezúčastnit – toto právo může
využít každé dítě ze třídy, má právo nemluvit,
aniž by cokoliv vysvětlovalo (Učíme děti
rozhodovat sami za sebe, umět aktivně
odmítnout i respektovat postoj, vyjádření
druhého.)
• Vzájemná úcta – vedeme děti k tomu, aby
otevřeně vyjadřovaly své názory a pocity.
Zároveň je učíme i tomu, že se musíme
projevovat tak, abychom nezraňovali druhé,
neposmívali se, neshazovali se, nekritizovali se.
• Nevynášet – všechny děti musí respektovat,
že cokoliv se na komunitním kruhu řekne, nesmí
být zneužito nebo sděleno dalším lidem. Pokud
budou chtít o tématu mluvit, mohou dění popsat
obecně, bez použití jmen.
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I. třída - 1. ročník

STŘÍPKY ZE ŠKOLY A ZE ŠKOLKY
První září je pro nové děti v mateřské škole dnem
plným očekávání a pro ostatní děti dnem
radostného setkání s kamarády. Naše školka
přivítala do svých řad sedm nových kamarádů a
novou paní učitelku. V září pro nejstarší děti začala
plavecká výuka v Hradci Králové. V letošním roce se
jí účastní patnáct dětí. Pro děti bylo připraveno
divadelním představení se třemi krátkými
pohádkami, při kterých se děti nejen pobavily a
poučily, ale také si zazpívaly známé dětské
písničky. Mateřská škola dovybavila novými stolky
a židličkami třídu U sluníček. Původní stolky jsou
umístěny v zahradním altánu a zjednoduší i
zpříjemní dětem dopolední i odpolední činnosti na
zahradě. V brzké době plánujeme výlet do Muzea
hraček v Novém Bydžově, pohádkové představení s
názvem O Lesněnce a také výstavu draků. Realizace
našich plánů záleží na vývoji epidemiologické
situace.

II. třída - 2. a 3. ročník

Všem rodičům děkujeme za spolupráci a těšíme
se na společné zážitky
kolektiv pedagogů školy

PRVNÍ DEN NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

III. třída - 4. a 5. ročník

MATEŘSKÁ ŠKOLA KRATONOHY

MŠ V HRADCI KRÁLOVÉ
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SPOLEK PRO KRATONOHY
ZREALIZOVANÉ AKCE BĚHEM LÉTA 2020
DĚTSKÝ DEN
Pěkné počasí na konci června nám umožnilo
uskutečnit „Dětský den aneb Přivítání prázdnin“.
Akce proběhla 27. června 2020 ve spolupráci s Obcí
Kratonohy a z hojného počtu účastníků bylo
zřejmé, že byla vydařená. Za splněné úkoly a
soutěže na jednotlivých stanovištích děti dostaly
sladkosti, nanuk a pití. Jako každoročně se děti
mohly svézt na traktorech, po kterých následovalo
opékání špekáčků za doprovodu hudby. Chtěla bych
touto cestou poděkovat členkám našeho spolku,
Mysliveckému spolku, ZS Kratonohy i všem
ostatním, kteří pomohli s touto zdařilou akcí.
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Další letní akcí bylo „Rozloučení s prázdninami“,
které se konalo 29. srpna 2020 na fotbalovém hřišti.
Navštívil nás pan Karel Nejman se svojí besedou o
dravcích, sovách a biologické ochraně letišť.
P ř ed nášk a byla ve lice zajímavá, v šec hn y
zúčastněné zaujala.
Děti obzvlášť nadchlo vypuštění dravců a
odvážnější si mohli vzít sovu, káně, nebo orla na
ruku. Poté následovalo opékání špekáčků
zakončené dětskou diskotékou.

PŘIPRAVUJEME
Další akcí, kterou plánujeme, bude již tradiční
„Drakiáda“ spojená s dlabáním dýní. Ta se v případě
příznivého počasí uskuteční v neděli 4. října 2020.
Jelikož na konci dubna neproběhlo pálení
čarodějnic, rádi bychom zrealizovali ve spolupráci s
Obcí Kratonohy náhradní akci s názvem „Ať žijí
duchové“, která je předběžně naplánovaná na pátek
30. října 2020.
Pavlína Jiránková, předsedkyně spolku
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Z LETNÍCH AKCÍ V KRATONOHÁCH
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MYSLIVECKÝ SPOLEK PODHÁJÍ
Červencem jsme vstoupili do druhé poloviny kalendářního roku a pro zvěř nastala doba hojnosti. Letní
měsíce byly spojené s celodenním zvýšeným pohybem lidí v lese, kde probíhal oblíbený sběr lesních plodů,
všechny formy turistiky, tábory. I členové našeho spolku se v červenci zúčastnili tábora Velryba k obědu,
který se konal v Kratonohách. Naším úkolem bylo dětem vysvětlit činnost a práci myslivců. Naučit je, jak se
chovat v lese. Děti soutěžily ve střelbě ze vzduchovky, poznávaly listnaté a jehličnaté stromy. Vyplňovaly
tajenky, rozeznávaly stopy zvěře. Děti si prohlížely Encyklopedii myslivosti a časopisy pro malé myslivce.
Srpen je pojmenovaný po nejčastěji používaném nářadí při sklizni obilovin. Sklizní obilovin se během
krátké doby velmi výrazně změní životní prostředí zvěře. Některé druhy zvěře migrují za jinou potravou,
některé zůstávají věrni svému teritoriu nebo domovskému areálu. Naší první akcí byly střelby v Radostově,
kde jsme se sešli s kamarády, kolegy myslivci ze sousedních sdružení.
Zářím končí léto a nastává podzim. Vegetace postupně ztrácí na kvalitě, končí sklizně obilí, dozrávají
plody. Příroda se pomalu připravuje na zimu. Podzimní období využíváme nejen k plnění plánu lovu, ale
začíná nám důležitá část myslivecké péče o zvěř, období, kdy zvěři můžeme pomoci vytvořit si tukové
zásoby, které potřebuje pro překonání zimního období. Začínáme pravidelně přikrmovat drobnou a
spárkatou zvěř.
Myslivecký spolek Podhájí Kratonohy Vám přeje příjemné podzimní dny.
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POLNÍ CESTA ZVANÁ "NA POŽÁRA"
Co se týká samotného názvu Na Požára či Na Požárech , je o tomto místě zmínka ve farní knize
z roku 1721 uložené v hradeckém archivu, kde je popisován hrůzný příběh vztahující se k Malým Kosičkám.
Mimo usedlosti rodiny Dymešových tu bylo více stavení. Na řece Bystřici stál mlýn a možná též kovárna i
více rodin. Stavení byly roubené a střechy doškové , stačil jeden blesk a od požáru chytly další domky. To se
právě roku 1761 přihodilo panu Jiřímu Valentovi dne 4 . marce, kdy on poslal svou ženu do M. Kosiček, prosit
lidi o slámu, když mu stodola shořela. Dlouho se nevracela a manžel měl podezření z nevěry a tak ji šel
naproti. Na hrázi řeky na ni čekal s kusem dřeva a jak píše kronikář , do smrti ji zabil.
Po roce v Chlumci byl v kůži vláčen až k šibenici a tam kolem lámaný, do kola vpletený, do povětří
vyzdvižen.
Josef Zackl , kronikář obce
CITACE Z FARNÍ KRONIKY
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FK SRŠNI KRATONOHY
SRŠŇŮM SE DAŘÍ I POD NOVÝM TRENÉREM
Na konci minulé nedohrané sezony oslavili postup do III. třídy Královéhradecka. Splnili, co si předsevzali
při opětovném založení klubu v roce 2019. Fotbalisté Kratonoh však pokračují velmi slušně i ve vyšší
soutěži.
Před ní přitom museli řešit otázku obsazení trenérského postu. Jiří Fejgl, který vedl mužstvo v
předcházejícím ročníku, skončil. „Mrzí mě to, ale chci mít víc prostoru sledovat synův fotbal, Matěj hraje v
FC Hradec. Navíc moje práce, tedy novinařina, je o víkendech časově velmi náročná,“ vysvětlil.
Mužstvo převzala dvojice matadorů. Martin Nun se stal koučem, Karel Jakubec jeho pravou rukou. Oba
pokračují v hráčské kariéře. První z nich navíc vede jako hlavní trenér nedaleké Kunčice v I. A třídě a zatím
se mu daří náramně.
Ani Sršni na tom však nejsou špatně. Jako nováček III. třídy se drží na dohled samotné špičky tabulky.
Nun je navíc - jako již tradičně - nejlepším kanonýrem soutěže. „Mám fotbal rád, všechno se to dá
zvládnout,“ řekl hrající kouč.
Z podzimní části sezony je odehrána třetina, III. třída je naplánována do poloviny listopadu. Snad bude
celý program naplněn.
Sršni Kratonohy
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TECAM CUP KRATONOHY OBJEKTIVEM BÁRY KAŠPAROVÉ
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SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 8. SRPNA 2020
Druhou srpnovou sobotu pořádal Sportovní výbor obce Kratonohy na místním fotbalovém hřišti Rodinné
sportovní odpoledne.
V rámci krásného odpoledního počasí bylo možno si zahrát a vyzkoušet druhy sportů, které jsou všem
dobře známy (např. volejbal) a sporty již méně využívané v dnešní době jako je petaque a kroket. Dále byl
připraven i kurt na hru ringo. Většina z příchozích neměla s tímto druhem sportu žádné zkušenosti a v
podstatě to někteří slyšeli vůbec poprvé.
Každý z návštěvníků si mohl vyzkoušet a poměřit síly v jakémkoli z těchto čtyř sportů.
V průběhu sobotního odpoledne si každý našel jemu blízký sport a vhodně tak využít nabídnuté prostory
ke hře. Celé odpoledne panovalo slunečné počasí, dobrá nálada a hrála líbivá hudba z dílny Martina Chalupy.
Michal Lesák,
předseda sportovního výboru
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DOMOV LIBUŠE "V ČASE KORONY"

NATÁČENÍ VIDEOKLIPU "SLUNÍČKO"

Za posledního půlroku neuplyne den, aby se mě
někdo nezeptal: "A jak to všechno zvládáte?"
Odpovídám pokaždé stejně, že úplně normálně. I v
této době - možná právě v této době - je třeba žít
hezky, radovat se z každého dne, ze sluníčka, z lidí
kolem sebe, z normálnosti.
Ano, je pravda, že nebezpečí nákazy pro náš Domov
znamenal a znamená jistá omezení, zvýšené
provozní náklady a o něco více starostí a stresu. Ale
snažíme se, aby naši klienti všechna ta omezení a
opatření pociťovali co možná nejméně. A snažíme se
společně tomu všemu čelit radostně a s úsměvem.
Mgr. Lenka Antošová

V červnu jsme u nás v obci natáčeli videoklip
k písničce Sluníčko, kterou zpívá malá
Leontýnka se svou maminkou Helenkou. Ráda
bych touto cestou ještě jednou poděkovala
všem, kteří nám s natáčením pomohli. Natáčeli
jsme v Domově Libuše, ve školce, před
kostelem, na fotbalovém hřišti a i u některých z
Vás doma. Děkujeme obci Kratonohy, kolektivu
školky, zaměstnancům domova Libuše,
trenérům malých Sršňů a všem jednotlivcům,
kteří se do projektu zapojili. V klipu si zahrálo
více než 80 účinkujících a ač to bylo náročné,
tak výsledek stojí za to!
Písničku si můžete pustit na Youtube
Leontýnka a Helena Hamplová - Sluníčko.

-

Veronika Vosáhlová
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JUBILANTI VE 3. ČTVRTLETÍ 2020

NARODIL SE
Vojtěch Kastler, nar. 13.7.2020

60 let oslavili Čápová Věra z Kratonoh

rodiče Marie a Jan Kastlerovi, Michnovka

Petrovický Jaroslav z Kratonoh

70 let oslavili Zacklová Irena z Kratonoh
Fučík Miroslav Z Kratonoh

75 let oslavili Furik Jan z Kratonoh
Michalová Blanka z Kratonoh

80 let oslavil Veverka Rudolf z Kratonoh

85 let oslavil Koza Josef z Kratonoh
(domov Libuše)

Oslavencům přejeme vše nejlepší a mnoho zdraví do dalších let!

Rodičům Vojtíška gratulujeme ke krásnému přírůstku do rodiny
a přejme mnoho společných radostných chvil!
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DÁLE PŘIPRAVUJEME
Adventní troubení a rozsvícení vánočního stromu - sobota 28.11. 2020
Adventní koncert v kostele - termín bude upřesněn

Obecní zpravodaj vydal Kulturní výbor Zastupitelstva obce Kratonohy nákladem 320 ks. Periodický tisk
územního samosprávního celku. Vydání dalšího čísla zpravodaje připravujeme na IV. čtvrtletí 2020. Uzávěrka
příspěvků bude 15. prosince 2020. 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 autorů̊ příspěvků̊ nemusí být
shodné s názory redakční rady či zastupitelstva obce. Každé číslo je doručováno do všech domácností našich
obcí zdarma.
Realizace www.funprint.eu
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