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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Milí spoluobčané,
rok 2020 se pomalu chýlí ke svému konci. Byl to pro naši obec Kratonohy a Michnovku rok v mnohém
výjimečný. Povedlo se nám v něm hodně věcí, ale zároveň byl výrazně poznamenaný koronavirovou
nákazou.
Kanalizace v Kratonohách je zcela dokončena a již se pouze odstraňují drobné, provozní závady na
čističce. Je velice důležité dodržovat určitá pravidla a zásady v tom, co do kanalizace patří a co se do ní v
žádném případě nesmí vypouštět. Výrazně si nedodržováním těchto pravidel můžeme zdražit stočné na
další roky.
Ještě jednou bych Vám všem chtěl moc poděkovat za Váš přístup k vybudování svých domovních
kanalizačních přípojek. Myslím si, že jsme i sami sobě dokázali, že pokud jde o důležitou věc, dokážeme
se zachovat velice zodpovědně.
Covid-19 nás všechny letos nepříjemně zaskočil, ale myslím si, že i s tímto infekčním problémem, jsme
se zatím dokázali úspěšně utkat. Snad už to nejhorší s touto nákazou máme za sebou a nebudou se již
zavírat žádná centra ani školy. Vím, že je to i velice psychicky náročné zejména pro naše seniory, a proto
si velice vážím toho, jak úspěšně to v naší obci všichni zvládají. Samozřejmě je velice důležité i nadále
dodržovat veškerá dezinfekční opatření. Bohužel jsme museli v letošním roce zrušit některé kulturní
akce, ale věřím, že o to více si je užijeme v příštím roce.
V 2021 bychom rádi uskutečnili několik investičních akcí, jako je například rekonstrukce vývařovny v
MŠ, další výměna několika lamp veřejného osvětlení a postupná rekonstrukce obecního rozhlasu. Dále
chceme připravit několik projektů na výstavbu parkovacích ploch a chodníků. Na tyto akce chceme
samozřejmě čerpat peníze z některého z dotačních titulů.
Vážení spoluobčané, užijte si krásné a veselé Vánoce, snad letos na sněhu, a do nového roku Vám přeji
hodně pohody, štěstí, zdraví a lásky.
Petr Šatalík, starosta obce
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INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PLATEB STOČNÉHO - KRATONOHY
• Stočné bude hrazeno každý rok na základě Smlouvy o odvádění odpadních vod, kterou každý z nás s
Obcí uzavřel.
• Výše ceny stočného se bude každoročně trošku měnit. Bude totiž vypočítána dle skutečně
vynaložených nákladů na provoz ČOV za daný kalendářní rok. S výší stočného budeme všichni včas
seznámeni ve Zpravodaji, na úřední desce a webových stránkách obce.
• Cena stočného pro rok 2020 byla stanovena ve výši Kč 30,45/m3 s DPH.
Dle dohody, ale každý z nás za rok 2020 bude platit pouze cenu za půl roku.
• Každý, kdo využívá v domě pouze vodu z vodovodu, bude platit stočné dle spotřeby na ukazateli
certifikovaného vodoměru. Informace o stavech vodoměrů obci poskytne společnost Vodovody a
kanalizace Hradec Králové, a.s., a na základě těchto získaných údajů bude prováděna fakturace.
• Nemovitosti, které používají v domě i jiný zdroj vody (studni), platí stočné dle směrných čísel roční
potřeby vody (aktuálně 36 m3/osoba a rok).
Příklad výpočtu: 36 m3 x 30,45 cena s DPH = 1 096, 20 Kč za osobu, platíme ale pouze za pololetí,
takže nám vychází cena 548,10 Kč za stočné za osobu na rok 2020.
• Obec nejprve vystaví každému připojenému vlastníkovi nemovitosti fakturu za stočné. Platba za
stočné bude vybírána poprvé v roce 2021 a to 1x ročně. V průběhu roku nebudou požadovány průběžné
platby záloh. O všem budete všichni včas a řádně informováni!
• Stočné lze zaplatit na základě vystavených faktur na bankovní účet nebo v hotovosti na obecním
úřadě. Faktury Vám budou doručovány do Vašich poštovních schránek.
Další informace k výběru stočného Vám poskytneme na Obecním úřadě v Kratonohách.
Co do kanalizace nepatří:
textilie, silonové punčochy, papírové pleny, hygienické potřeby, VLHČENÉ UBROUSKY, žiletky,
hřebíky, plastové obaly, OLEJE, jedy, dešťové vody, vody z bazénů, odpady z kuchyňských drtičů,
ŽIVOČIŠNÉ A ROSTLINNÉ TUKY a všechny ostatní látky, které mohou svými vlastnostmi negativně
ovlivnit čistící proces v ČOV
Zastupitelstvo obce Kratonohy
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OLEJ NEPATŘÍ DO KANALIZACE
Vážení spoluobčané,
v současné době se naše kanalizace společně s
čističkou potýkají s problémem, kterým je olej z
kuchyní. Žádný olej se nesmí do kanalizace
vylévat!! Naše čistička i kanalizace se tím zanáší a
velice se tím zvyšují náklady na provoz.
Samozřejmě se tyto náklady potom promítnou do
vyšší ceny stočného na příští rok! Oleje z kuchyně
patří do oranžové popelnice, která je umístěna ve
sběrném dvoře v Pálence. Použitý olej se vyleje do
plastové láhve a ta se potom uzavřená může
vhodit do připravené popelnice. Neberte, prosím,
toto upozornění na lehkou váhu a zkusme tento
problém společně vyřešit.
Děkuji!
Petr Šatalík

Firma Hradecké služby se pustila do předělávání kompletních svozových plánů
pro obce, město HK i firmy, proto je zatím svozový plán jen do března. Od 1.4. 2021
budou najíždět na nové plány, které budou známy koncem února 2021.
Děkujeme za pochopení.
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SBĚR PAPÍRU V ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
Vážení spoluobčané,
ve školním roce 2020-2021 byl obnoven školní sběr papíru s firmou NAPOS, a.s. Vykoupený papír je
tříděn, zpracováván a předáván ke 100 % materiálovému využití.
Pořádání sběrových akcí vede děti k pochopení a uvědomění si výhod recyklace již ve školním věku.
Budeme rádi, když si papír budete ukládat doma a ve sjednaných termínech, kdy bude přistaven před
budovu základní školy kontejner na 2 dny, nám ho přivezete.
Termíny sběru papíru (kontejner bude přistaven u školy v těchto dnech):

13. a 14. ledna 2021
14. a 15. dubna 2021
9. a 10. června 2021
V přiloženém letáku naleznete informace, co do školního sběru patří a co ne.
Děkujeme vám všem za spolupráci!
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NOVINKY ZE ŠKOLY A ZE ŠKOLKY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok 2020/2021 jsme zahájili jako mnoho let
předtím. Děti i učitelé nastoupili do školy s
očekáváním, jak letos výuku zvládneme, jakou
formou se budeme vzdělávat, co vše nám školní rok
přinese.
Věděli jsme, že během tohoto školního roku může
nastat situace, kdy některé třídy nebo celá škola
bude muset přejít na distanční výuku. Zhodnotili
jsme technické vybavení školy, hledali nejlepší
řešení pro on-line vzdělávání všech či smíšenou
výuku, kdy část žáků je ve škole a druhá část doma.
Následně jsme zahájili kroky, které povedou ke
kvalitnějšímu a dostupnějšímu vzdělávání pro
všechny naše žáky.
V rámci zjednodušení komunikace se žáky a jejich
zákonnými zástupci jsme rozšířili licenci od firmy
BAKALÁŘI pro zpracování školní matriky o
elektronické třídní knihy a elektronické žákovské
knížky. V současné době vrcholí přípravy, instalují se
počítače a podnikají se další nutné kroky, abychom
od 2. pololetí mohli tyto aplikace naplno využívat.
Dalším cílem bylo zajistit efektivní výuku na
jediném místě. Začala tedy jednání s firmou
Microsoft o možnosti bezplatného využívání Office
365 pro žáky i zaměstnance školy a především o
aktivaci Microsoft Teams. MICROSOFT TEAMS je
digitální hub, který shromažďuje konverzace, obsah,
zadání úloh a aplikace na jednom místě, čímž
umožňuje učitelům vytvářet živé výukové prostředí.
Jednání se zdařila a od ledna 2021 si žáci i
pedagogové budou moci zaregistrovat Office 365
Education zdarma, včetně různých nástrojů pro
výuku, aplikací Word, Excel, PowerPoint, OneNote,…
Pro on-line výuku jsme zakoupili 4 grafické tablety
ONE BY WACOM M s perem, které umožňuje do
dokumentů vkládat ručně psané poznámky. Dále 3
nové tablety LENOVO jsme zakoupili pro potřeby
našich žáků, kteří si je mohou na výuku zapůjčit, a
také 2 notebooky pro práci pedagogů a asistentů
pedagoga. Při online vzdělávání v yužíváme
programy zpracované pro interaktivní tabule ve
výukovém softwaru SMART notebook, kdy toto
prostředí umožňuje sdílet a vytvářet interaktivní
výukové materiály, psát jako na tabuli, promítat
prezentace,…

Velmi jsme také ocenili interaktivní učebnice a
pracovní sešity pro jednotlivé předměty a výukové
programy, které máme již dříve zakoupené. Učitelé
se dále vzdělávali ve tvorbě kvízů (kahoot, quizlet,
quizziz,wordwall…), které pak byly zpestřením
výuky i velkou motivací pro trénování slovní
zásoby, gramatických jevů v českém jazyce,
prvouce,…
Novinky jsme si již od října do listopadu
v yzkoušeli a vše fungovalo velmi dobře.
Komunikace se žáky i rodiči probíhala v tomto
období ještě pomocí e-mailů a webových stránek
jednotlivých ročníků.
Dne 14.10.2020 se usnesením vlády ČR omezil
provoz základních škol – byla zakázána osobní
přítomnost žáků na základním vzdělávání. Tento
stav trval až do 17.11.2020.
Postupně také celé škola byla na základě
rozhodnutí Krajské hygienické stanice
Královéhradeckého kraje poslána na 10 dnů do
karantény a jednotlivci byli povinně testováni
vzhledem k potvrzenému onemocnění covid-19
mezi žáky i zaměstnanci školy. Většina dětí zvládla
toto onemocnění bezpříznakově.
Naše škola tedy přešla na distanční výuku.
Rozvrhy pro distanční výuku byly ihned zaslány
rodičům a zveřejněny také na třídních webových
stránkách. Zhruba polovina hodin jednotlivých
předmětů byla vyučována on-line přes https://
meet.google.com/. Ostatní hodiny probíhaly offline, formou samostudia, na základě učiva
zadávaného přes třídní webové stránky.
Vzhledem k věku našich žáků a provozním
možnostem školy nebylo reálné ani správné, aby
on-line výuka probíhala ve stejném rozsahu, dle
obvyklého rozvrhu. On-line výuka na prvním
stupni by měla vhodně kombinovat synchronní i
asynchronní aktivity a měla by být pravidelně
doplňována prvky “off-line výuky”, jako je
praktická a kreativní činnost atp.
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NOVINKY ZE ŠKOLY A ZE ŠKOLKY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
S žáky jsme domlouvali termíny, kdy odevzdají
samostatnou práci – svá žákovská portfolia. Byly
jasně stanoveny vzdělávací priority, práce nad
rámec byla dobrovolná, respektovali jsme
individuální pokrok, potřeby a podmínky každého
dítěte. Prostřednictvím formativní zpětné vazby
jsme posilovali vnitřní motivaci dětí k dalšímu
pokroku.

Od 30. listopadu 2020 byl umožněn návrat již
všech žáků 1. stupně ZŠ k prezenční výuce za
dodržení podmínek, které zvýší bezpečí dětí,
zaměstnanců i celých rodin. Pro žáky naší školy se
tedy obnovila povinná prezenční výuka, která
musela probíhat také v homogenních skupinách.
Rozvrhy tříd byly opět upraveny dle podmínek
školy. Příchod, odchod a pohyb žáků ve škole byl
organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi
žáky z různých tříd. Žáci mohli vstupovat do
budovy školy ve stanovených intervalech od 7:00
hod., v šatně se převlékli a odešli do své třídy, kde
vyčkali zahájení vyučování. Žáci a zaměstnanci
školy (i další osoby pohybující se ve škole) měli
povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve
škole a dodržovat zvýšená hygienická opatření.
Nadále přetrvával zákaz zpěvu a sportovních
činností při vzdělávání.

Od jarní zkušenosti s distančním vzděláváním
jsme věděli, že žáci 1. až 3. ročníku nedosahují
takové schopnosti samostatného učení a
organizace vzdělávání, aby se obešli bez přímé
pomoci rodičů.
Všechny rodiny se do výuky
zapojily dle svých možností a patří jim velký dík,
neboť díky obětavému nasazení rodičů, a často i
prarodičů, se podařilo učivo zvládnout. Některé
rodiny využily také nabízenou pomoc asistentek
pedagoga, které dětem s výukou pomohly.

Zájmové kroužky nebylo možné v tomto pololetí
organizovat. V září zahájený plavecký výcvik všech
žáků školy byl přerušen a s jeho obnovením se
počítá nejdříve v lednu 2021.

Distanční výuka byla oproti jarnímu období
povinná.
Přestože situace z epidemiologického hlediska
byla i nadále složitá, vláda rozhodla, že již od 18.
listopadu 2020 byl umožněn návrat některých žáků
k prezenční výuce za dodržení podmínek, které
zvýší bezpečí dětí, zaměstnanců i celých rodin. V
případě naší školy byla povolena osobní přítomnost
ve škole žákům 1. , 2. a 3. ročníku. Prezenční výuka
probíhala v homogenních skupinách (kolektivy
jednotlivých tříd se neslučovaly, ani jinak
neprolínaly).
Rozvrhy tříd byly upraveny dle
podmínek školy. Pro tyto žáky se tedy obnovila
povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky (4. a 5.
ročník) pokračovalo povinné vzdělávání distančním
způsobem, dle již zaslaných rozvrhů.

Současná mimořádná situace přeje tomu být
aktivní online. I proto je více než jindy nutné dbát
na bezpečnost. Žáci tráví většinu času on-line,
účastní se elektronické komunikace, videohovorů a
digitální technologie jsou nedílnou součástí
výukové praxe i našeho života. Národní úřad pro
kyberneticou a informační bezečnost (NÚKIB)
připravil materiály, které by měly pomoci dětem i
nám dospělým zůstat v bezpečí a předcházet
problémům.
I když si to často nechceme připustit, žáci ve věku
1. stupně ZŠ jsou velmi aktivními uživateli on-line
prostředí. Umí vytvářet herní účty, nahrávat a
publikovat videa nebo chatovat, …

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující
se ve škole) měli povinnost nosit roušky po celou
dobu pobytu ve škole. Byl zakázán zpěv a sportovní
činnosti při vzdělávání. Hodiny HV a TV byly
organizovány tak, aby splnily tento zákaz, hodinová
dotace byla použita k posílení vztahů v kolektivu v
rámci třídnických hodin. Za dodržení podmínky
homogenity skupiny žáků jedné třídy byl umožněn
provoz školní družiny, kde nově fungovala 2
oddělení.

Pojďme je tedy adekvátní formou edukovat a
předcházet potenciálním problémům. Chcete-li si
svoje znalosti otestovat, NÚKIB doporučuje
otestovat svoje znalosti v e-learningvém kurzu,
který zajišťuje iniciativa KRAJE PRO BEZPEČNÝ
INTERNET (kpbi.cz). Naleznete zde kurzy pro
rodiče, učitele, děti a další zájemce.
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NOVINKY ZE ŠKOLY A ZE ŠKOLKY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pokud se chcete v této oblasti spolu s dětmi více orientovat, můžete využít i následující odkazy.
• Vanda a Eda v Onl@jn světě
Jedná se o obrázkovou knížku a rádiové povídání určené žákům 1. a 2. tříd základních škol. Sourozenci
Vanda a Eda provádí své vrstevníky nástrahami internetu v pěti příbězích, kde se setkávají například s online predátorem.
Vanda a Eda v onl@jn světě. Jak se neztratit na internetu? • mujRozhlas
• Audio kniha On-line ZOO, CZ.NIC
Jak název knihy napovídá, malí čtenáři či posluchači se ocitnou v nevšední zoologické zahradě, jejíž
obyvatelé představují běžné uživatele internetu. Ti jsou kvůli svému počínání vystaveni i jeho nástrahám, o
kterých ale nemají tušení, a potýkají se pak s nelehkými následky jako je závislost na mobilu, kyberšikana
nebo grooming. Na pomoc přichází ředitelka Eliška, která poradí zvířátkům, jak problémy vyřešit, vysvětlí
jim, kde došlo k chybě a jak problémům příště předejít.
https://blog.nic.cz/2019/11/07/oblibena-kniha-on-line-zoo-uz-je-i-k-poslechu
• V digitálním světě
Je seriál mediálního vzdělávání i pro ty nejmenší děti. Mína, Filip a Kocour dětem připomenou, jak mluvit
na internetu, naučí je, co jsou to cookies a ukážou jim, že digitální svět se skládá z oceánu nul a jedniček.
Vyhledávače dětem pomohou zjistit, jak tvořit na internetu nebo jak vymyslet silná hesla Budou pátrat, jestli
je online všechno pravda, nebo ne. Přesvědčí se, že lajky a sociální sítě nejsou všechno. hodně zajímají.
Mediální vzdělávání pro 1. stupeň ZŠ - JSNS
• Datová Lhota
Animovaný seriál, který děti učí, jak funguje počítač, chytrý telefon nebo internet. Buduje návyky
bezpečného chování pochopením technologických souvislostí.
Datová Lhota — Pořady — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz)

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Podzimní a adventní čas se nesl v duchu slavností, pohádek a překvapení. Na konci měsíce října se
uskutečnila Dýňová slavnost, která završovala celotýdenní téma Ať žijí duchové. Děti si napekly cukroví z
lineckého těsta a v kostýmech dýně zvládaly různé úkoly vyžadující šikovnost, obratnost a hlavně odvahu.
Proplétaly ruce v pavoučích sítí, sfoukávaly duchy, zachraňovaly dýně a pustily se na stezku odvahy za
duchem Emílkem. Den svatého Martina děti oslavily hledáním svatomartinského pokladu. Vzhledem k
přetrvávající epidemiologické situaci nemohlo být uskutečněno pohádkové představení divadelní
společnosti. Z tohoto důvodu paní učitelky samy připravily pro děti pohádkové pásmo. Do školky
nezapomněl zavítat i Mikuláš, který dětem přinesl balíčky plné ovoce. Poslední velmi oblíbenou akcí byla
vánoční nadílka.
Přejeme vám nádherně prožitý vánoční čas, klid a vnitřní pohodu, hodně pozitivní energie a sil do nového
začátku. Ale především zdraví, lásku a porozumění svých blízkých.
kolektiv zaměstnanců školy
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AKTIVITY NAŠICH NEJMENŠÍCH VE ŠKOLCE

MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE KRATONOHY
Každým rokem vždy v prosincovém čísle zpravodaje bilancuji, kam všude se nám společně v průběhu roku
podařilo uspořádat výlet nebo jakou besedu jsme v sále hostince zorganizovali. Bohužel rok 2020 nám slušně
řečeno příliš nepřál. V zájmu zdraví nás všech jsme odložili konání akcí nejdřív o měsíc, poté o dva a konec z
toho byl celý rok. Co je za námi, je za námi, a já se těším, že v roce 2021 budeme mít možnost se zase
společně sejít, popovídat, vyjet na výlet nebo se něco zajímavého dozvědět na cestovatelské besedě.
Prozatím máme v plánu v únoru Valnou hromadu a v květnu výlet do Nového Města nad Metují (prohlídka
zámku a města). Tak se snad vše podaří. Hlavní ale je, abychom vydrželi zdraví, nepropadali trudnomyslnosti
a věřím na brzkou shledanou v roce 2021.
Hezké svátky Vánoční a vše dobré do Nového roku Vám
za Místní skupinu Českého kříže Kratonohy přeje Markéta Vinšová.
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VZPOMÍNKA NA MANŽELÉ ŠTĚRBOVI
Manželé Eva a Zdeněk Štěrbovi učili na Základní škole v Kratonohách v době od 1.9.1959 do 30.6.1998.
Do Kratonoh nastoupili dle rozhodnutí školského úřadu ONV. Přidělen jim byl byt v přízemí budovy školy.
Paní Evě bylo 21 let, panu Zdeňkovi 28 let.
Pan Zdeněk byl na škole ředitelem i učitelem a zároveň vedoucím všech malotřídek v okrese, paní Eva
učitelkou.
Kromě výuky nacvičovali s dětmi divadelní představení a různé scénky, se kterými úspěšně vystupovali
zejména na výročních schůzích místního jednotného zemědělského družstva.
S dětmi jezdili na školu v přírodě a oblíbené byly turnaje "O pohár 5. května v kopané", které založil a po
několik let vedl pan Zdeněk Štěrba. Děti závodily i v lehké atletice. Nezapomenutelný byl školní výlet do
Prahy, s vyhlídkovým letem nad tímto městem. Žáci se zapojovali do soutěže ve sběru starého papíru a dva
nejlepší, Václav Odl a Miroslava Vlasáková, byli za odměnu spolu se svým panem učitelem v Československé
televizi a ostatní žáci se zájmem pořad sledovali.
I Místní národní výbor v Kratonohách požadoval jejich spolupráci, kterou manželé neodmítli.
V tehdejším sále hostince u Špásů vedli děti ke sportu, zejména cvičení na nářadí a stolním tenise. Paní Eva
vedla místní obecní knihovnu, organizovala předvánoční prodej knih, pracovala v kulturní a školské komisi
při MNV, sboru pro občanské záležitosti a byla pokladní v kině. Pan Zdeněk byl v kině vedoucím. Společně
sledovali místní i celospolečenské události, které pak zapisovali do obecní kroniky.
V roce 1982 Vláda České socialistické republiky pana Zdeňka Štěrbu vyznamenala za významnou
pedagogickou činnost a za obětavou veřejnou angažovanost udělením čestného titulu "Zasloužilý učitel".
Dle vyprávění pana Zdeňka Štěrby zapsala Věra Veselá.
Paní Eva Štěrbová zemřela 4. listopadu 2019 a pan Zdeněk Štěrba zemřel 18. listopadu 2020.
Josef Zackl, obecní kronikář
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POSLEDNÍ CESTA
(starší melancholická báseň od pana učitele Zdeňka Štěrby o vztahu k naší škole)
"Před několika lety jsem cítil, že se blíží konec mé pozemské pouti. Chtěl jsem se nějak netradičně rozloučit s vesnicí, kde jsem
trávil převážnou část svého života."

Silnička ke škole, rovná jak dálnice,
po ní jde pomalu podivná dvojice.
Bezvousý stařeček, málem snad stoletý,
motá se, rovný krok je pro něj zakletý.
Čepice přes uši, důvod je jediný,
co asi ukrývá? Pleš, také šediny.
Vedle něj žena jde, hlídá si staříka,
pomáhá, hlavně když na nohy naříká.
U školy zastaví, nikdo nic neříká,
ticho až přeruší jen povzdech staříka.
Asi děd šťastný je, že se sem doplížil,
i když dech, nohy své, patřičně zatížil.
Teď v tichém dojetí stojí ta dvojice,
před vchodem do školy na konci ulice.
Vzpomínky na mládí, na domov, na děti,
třicet let nedá se vymazat z paměti.
Nyní se slétají ze všech stran z okolí,
některé pohladí, jiné však zabolí.
Oba vše vnímají, dlouho tu postáli,
chvíli se mračili, pak se zas zasmáli.
Smutné je loučení, čas plyne, nečeká,
kam nyní zamíří, cesta je daleká.
Venku se setmělo, v mlze je vesnice,
v té navždy ztrácí se podivná dvojice.
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DRAKIÁDA 2020
Z podzimních plánovaných akcí se vzhledem k situaci v ČR uskutečnila jen Drakiáda. V neděli 4. října jsme
se tradičně setkali na fotbalovém hřišti. Počasí bylo nádherné, jen ne příliš větrné, tak byl prostor i pro
doprovodné aktivity. Nechybělo oblíbené dlabání dýní či malování na obličej. Fidorky jako medaile měly u
dětí opět velký úspěch a po celé odpoledne jsme si užívali pohodovou náladu. Děti ocenily i reprodukovanou
hudbu a mnoho z nich se pustilo do tance. Žádný drak se sice dlouho na obloze neudržel, ale rodiče s dětmi
to nevzdávali a my jim děkujeme za účast!
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FK KRATONOHY MLÁDEŽ
Letošní rok reprezentují naší obec 2 mládežnické
týmy. Jedná se o starší a mladší elévy, kteří hrají
okresní fotbalovou soutěž v souklubí s SK Roudnice.
Spolupráce klubů u mládežnické kategorie začala v
roce 2017 a funguje výborně.

Ještě mi dovolte malou rekapitulaci. Rok 2020
začal podle plánu. V únoru jsme odjeli se staršími
elévy na zimní soustředění v Horní Branné. V
březnu pak koronavirus paralyzoval veškeré
sportovní dění, i přesto se podařilo v době
rozvolňování vrátit k tréninkům a odehrát zápasy
za podpory fanoušků. Abychom dokázali, že
fotbalisti nemají v hlavě jen fotbal, uspořádali
jsme cyklovýlet na Hrádek a výjezdní „langošové“
zasedání v Boharyni.
V říjnu došlo opět k vyhlášení nouzového stavu
a zmrazení veškerých sportovních aktivit. Těšíme
se, až to skončí a opět společně s dětmi
navážeme tam, kde jsme skončili.

Hlavním trenérem starších elévů je Vladislav
Koudelka ml., kterému asistuje Miroslav Pozler a Ivo
Váňa. Mladší elévy trénuje ikona kratonožského
fotbalu Rudolf Veverka, kterému patří obrovské díky
za jeho obětavou a špičkovou práci s mládeží.

Pod hlavičku mládeže patří rovněž sportovní
kroužek Miništěňata, kde děti rozvíjí svoje sportovní
dovednosti. V rámci přípravy se podařilo sehrát i
několik přátelských utkání.

| 13
!
|

Závěrem chceme poděkovat všem obětavým
rodičům a fanouškům, kteří se zapojili do práce s
mládeží a v neposlední řadě Obecnímu úřadu
Kratonohy za podporu sportu v naší obci a
údržbu krásného hřiště.
Děti jsou naše budoucnost!!!
Mládež FK Kratonohy
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI VE IV. ČTVRTLETÍ 2020
65 let oslavili

NARODIL SE

Holý Prokop

Matěj Nedbal, nar. 10.11.2020
rodiče Veronika a Marek Nedbalovi z Michnovky

Břešťovská Miroslava
Klimtová Jaroslava
Košťálová Jana

75 let oslavila

Bořková Jarmila

80 let oslavili

Ráliš Ladislav

Dusbabová Stanislava

85 let oslavil

Janíček František

Oslavencům přejeme vše nejlepší a rodičům Matěje gratulujeme!

OPUSTILI NÁS
Jelínková Milada z Kratonoh (dlouhodobě žila v Roudnici), dne 18.9.2020
Veselá Lidmila z Kratonoh, dne 27.9.2020
Svobodová Ludmila roz. Lišková (rodačka z Kratonoh), dne 9.10.2020
Homola Radek z Kratonoh, dne 11.10.2020
Štěrba Zdeněk (dlouholetý ředitel naší základní školy), dne 18.11.2020

Čest jejich památce!
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MYSLIVECKÝ SPOLEK KRATONOHY

Myslivecký spolek Podhájí Kratonohy Vám přeje
příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví a
osobních úspěchů v roce 2021.

Obecní zpravodaj vydal Kulturní výbor Zastupitelstva obce Kratonohy nákladem 320 ks. Periodický tisk
územního samosprávního celku. Vydání dalšího čísla zpravodaje připravujeme na I. čtvrtletí 2021. Uzávěrka
příspěvků bude 8. března 2021. 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
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