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Kratonohy 1/2021
ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Milí spoluobčané,
krásná a mrazivá zima s velkou nadílkou sněhu už pomalu končí a já jsem rád, že letos jsme si zimu zase po
dlouhé době mohli pořádně užít. Kopec na sportovním hřišti po mírných zimách opět ožil. Děti nejenom
sáňkovaly, ale dokonce si mohly pár dní i zabruslit na zamrzlých rybnících. Rybáři s radostí chytali na
dírkách v ledu, které si na rybníku „Za Vlasákovými“ vysekali. Občas nás sice trochu potrápila sjízdnost
vozovek, ale i to jsme ve spolupráci se ZS Kratonohy, a. s. zvládli, a chodníky měl pan Veverka vždy velmi
brzy ráno uklizené, za což mu patří velké poděkování.
Do nového roku jsme vstupovali s optimismem, ale bohužel naši zemi stále svírá pandemie COVID-19.
Kvůli ní jsme museli teď, na začátku roku, zrušit všechny plesy. Kulturní život v obci a společné vzájemné
setkávání se velmi omezilo. Přesto se domnívám, že si jako obec s nákazou nevedeme špatně a to proto, že
se každý z nás snaží zodpovědně dodržovat všechna vládní nařízení a hygienická doporučení. Všichni víme,
že v obchodech, na úřadech či v hromadné dopravě musíme používat respirátory anebo schválené nano
roušky. Jednorázové lékařské roušky se v současné době mohou používat prozatím pouze při procházkách
obcí, ale snad se k nim budeme moci v budoucnu vrátit i ve vnitřních prostorách. Tyto lehké jednorázové
roušky si můžete vyzvednout na obecním úřadě, případně i na poště.
Tato omezení vedou ke zvětšování objemu obchodů přes internet a aby to pro nás všechny bylo jednodušší,
byla na poště zřízena služba Balíkovna a v obci se chystá montáž Z-Boxu od společnosti Zásilkovna.
Samozřejmě, že život v obci i nadále běží a připravují se investiční akce, o kterých jsem Vás už informoval
v předchozích zpravodajích. Například se jedná o nový územní plán obce, který je ve stádiu pro společné
projednání, projekt na generální rekonstrukci školní kuchyně v budově mateřské školy, včetně zcela nové
klimatizace, a výstavbu několika částí nových chodníků s parkovacími místy. I v letošním roce plánujeme
realizovat postupnou rekonstrukci veřejného osvětlení a rozhlasu. V lednu letošního roku jsme podali
žádost o poskytnutí neinvestiční podpory z dotačního programu Ministerstva zemědělství na opravu
kapličky u hřbitova a budeme doufat, že uspějeme.
Od ledna letošního roku došlo k podstatné změně zákona o odpadech a další legislativy v oblasti odpadů,
které vzhledem k výraznému navýšení ceny kladou zásadní důraz na důkladnější třídění odpadů. V případě,
že by se nám společně nepodařilo v nejbližších letech snížit objem odpadů odvážených na skládky, pocítíme
všichni tuto skutečnost zvýšením poplatků za komunální odpad.
Vážení spoluobčané, věřím, že v nadcházejících dnech, když už máme jaro za dveřmi a příroda se pomalu
probouzí, se nám všem určitě vylepší nálada a bude se nám lépe dýchat.
Petr Šatalík, starosta obce
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DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ V OBCI KRATONOHY
Dotazníkové šetření proběhlo v obci během září – října 2020. Pomocí dotazníků byly zjišťovány postoje
obyvatel obce k aktuální situaci v obci. Dotazníkové šetření představuje určitý druh spolupráce místních
občanů na připravovaném rozvojovém plánu obce. Záměrem bylo zprostředkovat zastupitelům zpětnou vazbu
názorů, postojů a potřeb místních obyvatel. Samostatné
výsledky dotazníkového šetření slouží jako podklad pro
připravovaný Rozvojový plán obce Kratonohy 2021–2030.
Cílovou skupinu tvořili obyvatelé obce starší 15 let.
Dotazníky byly dodány v papírové formě do každé
domácnosti v obci. Návratnost byla přibližně 16 %. Dvě
třetiny respondentů představují ženy. Nejvíce respondentů
se vyskytuje ve věkové skupině 60 a více, avšak zastoupení
věkových skupin bylo poměrně vyrovnané kromě věkové
skupiny 15–24, kde se zúčastnil pouze jediný respondent.
Výsledky dotazníkového šetření:
1. Obecná míra spokojenosti s životem v obci

3. Nejzávažnější problémy z pohledu respondentů

2. Největší klady obce z pohledu respondentů

4. Preferované oblasti investic

5. Další připomínky a podněty občanů
oprava místních komunikací vč. parkovacích míst, úprava veřejných prostranství, obecní vyhláška na
úpravu soužití místních občanů, dětské hřiště na návsi a jiné
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INFORMACE K ÚHRADÁM POPLATKŮ V ROCE 2021
POPLATEK ZA SVOZ A LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU 2021
Informační dopisy se známkou určenou k vylepení
byly doručeny do Vašich poštovních schránek.
Výše poplatku:
• 500,00 Kč za fyzickou osobu přihlášenou k trvalému pobytu v obci Kratonohy
• 500,00 Kč za fyzickou osobu vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům v obci
Kratonohy, která není v obci přihlášena k trvalému pobytu
Splatnost poplatku do 30.04.2021
Vylepení nových známek na popelnice roku 2021 bude kontrolováno svozovou službou již od 1.4.2021, proto
Vás upozorňujeme na nutnost odstranění staré známky a okamžité vylepení známky námi zaslané bez
odhledu na to, kdy budete provádět úhradu!
Na popelnici o objemu 240 l musí být vylepeny 2 ks známek.
Upozorňujeme Vás, že pokud došlo ve Vaší domácnosti ke změně v počtu poplatníků přihlášených k poplatku
za likvidaci komunálního odpadu, je nutné tuto změnu nahlásit Formulář Oznámení poplatníka najdete v
Aktualitách na webových stránkách naší obce, dále jsou také připraveny ve stojanu tiskovin na obecnímu
úřadě ve vstupní chodbě u pošty. Vyplněné je prosím bezodkladně doručte do kanceláře obce.

POPLATEK ZE PSA 2021
• 100,00 Kč za každého psa
Splatnost poplatku do 30.04.2021
V případě změny počtů držených psů připomínáme povinnost majitele psa nahlásit tuto skutečnost na OÚ do
15 dnů ode dne kdy pes dovršil stáří tří měsíců nebo dne kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem
je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
Také tento formulář naleznete v Aktualitách na webových stránkách obce a ve stojanu tiskovin na obecním
úřadě.
Poplatky za komunální odpad a za psy je možné uhradit bezhotovostně na bankovní účet obce č.
3028244/0300, s přiděleným variabilním symbolem uvedeným v informačním dopise, případně hotově na
obecním úřadě ve dnech 27. – 29. 4. 2021.
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STOČNÉ ZA ROK 2020
Stočné za uplynulý kalendářní rok Vám bude fakturováno
za období od 01.07.2020 samostatným daňovým dokladem,
který Vám bude doručen do Vaší poštovní schránky
v průběhu měsíce dubna až května se splatností do 30.06.2021.
Výše spotřebované vody bude zjištěna způsobem sjednaným pro Vaši nemovitost takto:
• množství vody dodané do nemovitosti vodovodem ve výši zjištěné vodoměrem
(výše Vaší spotřeby za uplynulé období nám byla předána společností Královéhradecké provozní a.s)
• dle směrných čísel roční potřeby vody (rodinný dům 36 m3/ obyvatele/ rok)
Cena stočného pro rok 2020 byla stanovena na částku Kč 30,45 vč. DPH /m3

SVOZOVÝ PLÁN PRO ROK 2021
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STŘÍPKY ZE ŠKOLY A ZE ŠKOLKY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok 2020/2021 nadále pokračuje kombinací
prezenčního a distančního vzdělávání. Od 4.1.2021
se do budovy školy mohli vrátit opět pouze žáci 1. –
3. ročníku, žáci 4. a 5. ročníku zůstali doma a
vzdělávali se distanční formou. Od 1.3.2021 pak
byly všechny školy za účelem předcházení šíření
onemocnění COVID-19 usnesením Vlády České
republiky č. 196 ze dne 26.2.2021 uzavřeny. Všichni
se nadále vzdělávají distančně.
Učitelé, žáci i rodiče začali využívat pro vzdálenou
výuku nástrojů Microsoft TEAMS, což všem
zjednodušilo a zpřehlednilo komunikaci. Skrze
Teams můžete dělat online hodiny s podporou
školní tabule Whiteboard , kam může psát učitel i
žáci, sdílet pracovní plochu nebo prezentace,
můžeme využít i automatického nahrávání hodiny a
jejího uložení. Mimo to je součástí Office 365 i
úložiště souborů OneDrive, aplikace Office Online,
nástroj Microsoft Forms pro tvorbu online písemek
nebo aplikace OneNote pro elektronické přípravy
do hodin. Ve schůzce funguje skupinový chat, takže
se při případných nejasnostech mohou žáci
okamžitě zeptat na cokoli, co nestihli pochopit,
mohou hromadně odpovídat na otázku, psát
sebehodnocení,…
Po měsíci intenzivního využívání jsme zjistili, že
práce v MS Teams je velice intuitivní a snadná, i
když uživatel má minimální IT znalosti a
dovednosti. Denně se všichni připojujeme
prostřednictvím videohovorů, komunikujeme přes
chat a komentujeme příspěvky na kanále. Učitelé,
žáci i rodiče využívají aktivně všechny části
aplikace – chat, zadání, schůzky, ale i kalendář, žáci
často pořádají i soukromé chaty a schůzky mezi
sebou navzájem.
Teams fungují na bázi moderních chatovacích
aplikací. Už žádné maily, ale jednoduchý chat skrz
nějž můžeme komunikovat s kýmkoli v rámci naší
organizace (školy) a dokonce i mimo ni (zadáním emailové adresy jako příjemce), můžeme vytvářet
skupiny nebo komunikovat s jednotlivci.

Každému oznámení, které nám přijde do chatu a
nechceme na něj zapomenout, dáme malou vlaječku
a označíme ho jako důležité. Posléze jej najdeme
mezi Uloženými u našeho profilu. Naplánované
schůzky se objeví všem účastníkům jak mezi emailovými zprávami, tak i v kalendáři. Přímo v
aplikaci Microsoft Teams lze také snadno zadávat
žákům úkoly se vším, co k nim patří – poznámky k
vypracování, odkazy k videonahrávkám či hrám,
kritéria hodnocení, známky či body, nastavení
termínu splnění i data a času odevzdání. Děti i rodiče
jsou na vše upozorněni, jelikož online hodiny i úkoly
se jim automaticky synchronizují do jejich kalendáře.
Ve chvíli, kdy takto učitel zadá úkol, se tato
informace objeví v kanálu daného týmu, odkud ji
mohou vidět i žáci. Když úkol splní, stačí zvolit
tlačítko Přidat práci a nahrát do úkolu své řešení a
potvrdit jej tlačítkem Odevzdat.
Učiteli se toto
vypracování u daného úkolu objeví a můžete daný
soubor otevřít, zkontrolovat a poté obodovat či
ohodnotit slovně, dokonce můžete úkol studentovi
vrátit k přepracování.
Protože máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a
školy, chceme rodičům budoucích školáků
poskytnout informace, které by měli znát ještě před
nástupem svého dítěte do základní školy. Dny
otevřených dveří se konat nemohou, a proto všechny
zájemce zveme na informativní schůzku rodičů
budoucích prvňáčků, která se bude konat dne 22. 3.
2021 od 16:30 hod. on-line formou.
Odkaz k
připojení bude na webových stránkách ZŠ a MŠ.
Zápis do školy je naplánovaný na 19.4.2021.
Vzhledem k aktuální situaci nelze stanovit, zda bude
možný za přítomnosti dětí ve škole, či stejně jako v
loňském roce pouze omezenou formou.
Sledujte prosím webové stránky školy, kde všechny
potřebné informace naleznete:
https://zs-kratonohy.webnode.cz/
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STŘÍPKY ZE ŠKOLY A ZE ŠKOLKY
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Bohatá sněhová nadílka v zimních měsících
vykouzlila šťastné a radostné úsměvy u všech dětí v
mateřské škole. K zimním radovánkám děti
využívaly prostory zahrady, kde měly možnost
sáňkovat, bobovat, stavět sněhuláky, iglú a jiné
pevnosti. Se sněhem a ledem děti experimentovaly i
ve třídách. Po dlouhé době byl realizován dětmi
oblíbený Hračkový den. Velmi podařenou akcí byl
karneval na téma kašpárci, šašci a klauni. Rodičům
patří velké poděkování za přípravu kostýmů.
Od 1. 3. 2021 z nařízení vlády byly všechny
mateřské školy uzavřeny. Přesto se mateřská škola
snaží dětem poskytnout podporu pro jejich rozvoj
prostřednictvím inspirací k činnostem, které
vycházejí ze školního vzdělávacího programu
Barevný rok. Na webových stránkách jsou každý
týden zveřejňovány náměty pro činnosti s dětmi
rozdělené podle tříd. Rodiče si mohou vybrat z řady
aktivit, které hravou formou podporují všechny
oblasti rozvoje dítěte. Abychom umožnily alespoň
částečný sociální kontakt s dětmi a mezi dětmi,
probíhá ve dvou dnech online setkávání. Skupinky
jsou utvořeny přibližně po pěti dětech, aby byl
umožněn dostatečný prostor pro komunikaci, a také
z důvodu kvalitnějšího připojení. Kroužek
Skřivánků (hra na zobcovou flétnu) také probíhá
formou online setkávání, které bylo využito i pro
setkání s rodiči na téma školní zralosti budoucích
prvňáčků.
Zápis do mateřské školy je naplánovaný na
4.5.2021. Vzhledem k aktuální situaci nelze
stanovit, zda bude možný za přítomnosti dětí v MŠ,
či stejně jako v loňském roce pouze omezenou
formou. Sledujte prosím webové stránky mateřské
školy, kde všechny potřebné informace naleznete:
https://ms-kratonohy.webnode.cz/
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - PODĚKOVÁNÍ

- !9 -

Kratonohy 1/2021

ZIMA LETOS DORAZILA V PLNÉ SÍLE I DO KRATONOH
Sněhové nadílky a bruslení na rybnících si užívaly nejen děti

- !10 -

Kratonohy 1/2021
MYSLIVECKÝ SPOLEK PODHÁJÍ
KRATONOHY
Náš myslivecký rok začal v říjnu roku 2020 a byl hned od
začátku poznamenán zrušením našeho tradičního
listopadového výlovu ryb na Michnovce. Jak jste si určitě
všimli, nepořádal se ani každoroční myslivecký ples. Tyto
akce jsou veřejností velmi oblíbené a pro nás nejen
ekonomicky důležité. Pro naše bezpečí jsme
neuskutečnili několik po sobě jdoucích členských schůzí,
ale v nutných případech byl svolán výbor za dodržení
všech platných vládních nařízení, abychom udrželi chod
našeho spolku.
Situace ve světě je těžká, ale my pokračujeme v naší
práci.
Naší starostí je a pořád zůstává chov a lov zvěře v naší
honitbě. Po několika letech přišla zima se sněhovou
nadílkou a tak naši členové vyrazili do revírů s krmením,
aby období nouze pomohli zvěři překonat. Tuto činnost
nám ulehčuje spolupráce se společnostmi ZS Kratonohy
a.s. a Agrodružstvo Lhota pod Libčany a za to jim patří
náš dík.
Hned jak nám to situace dovolí, začneme s naší prací.
Jako každý rok je potřeba provést úklid kolem obcí
Kratonohy a Michnovka. Máme v plánu vysadit další
stromky v okolních lesích po kůrovcové kalamitě. Ve
spolupráci s obcí Kratonohy přivedeme vodovodní
připojení k obecní chalupě na Michnovce a zároveň k té
naší myslivecké, což nám naší činnost do budoucna
usnadní.
V důsledku této náročné doby se mnohonásobně zvýšil
počet lidí navštěvující louky a lesy. Prosíme, mějte na
paměti, že tato místa slouží hlavně zvěři. Držte se cest a
vyznačených tras, neplašte zvěř a svoje odpadky si
odneste s sebou. V zimním období, kdy je méně potravy,
musí zvěř šetřit svojí energii a například takové prohnání
psem může mít pro ni fatální následky.
Jdeme s dobou, a tak jsme modernizovali stránky našeho
mysliveckého spolku, které naleznete na adrese
www.podhajikratonohy.cz. Staré stránky budou prozatím
sloužit jako archiv, než úplně zaniknou. Těšíme se na
vaši návštěvu.
Blíží se nám jaro a my věříme, že brzy přijdou lepší časy
a my se budeme moc pustit do naší práce pro přírodu
naplno.
Za myslivecký spolek Podhájí Kratonohy vám přeji
mnoho zdraví.
Místopředseda spolku Václav Vyleťal
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ZTRACENÁ RYBÁŘSKÁ KRONIKA
Příspěvek Josefa Zackla
Roku 1985 poslední zápis naznačoval úpadek tohoto
spolku.
Samotná kronika i foto-albo nebyly k nalezení a
snad by to mělo být u Karla Švondra strýce Pavla a
Jardy Bičišťových. Karel i Pavel zemřeli a Jarda žil v
Dobřenicích a o kronice údajně nic nevěděl.
Místní kronikář Josef Zackl, se o to zajímal, ale bez
výsledku.
Náhoda tomu chtěla r. 2021, že onen kronikář v
Hradci Králové čekal na autobus v roušce a další pán
v roušce se na něho „šklebil“. Byl tedy osloven, jestli
se mají znát. Odpověď zněla: „No, jsme stejný
ročník a chodili jsme
spolu do školy v
Kratonohách.“ Byl to Ruda Khol. Tak si povídali, co a
jak. Josef se zmínil, že je kronikář a Ruda hned
vyhrkl – já mám doma rybářskou kroniku a už jsem
to chtěl vyhodit. Slovo dalo slovo a druhý den jsme
pro ni s Frantou Křepelou do Káranic zajeli. Vše je
ve výborném stavu s ilustracemi na rybářské téma
od p. Vlasty Mázla.
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK KRATONOHY
Jak prozradí fotografie, ani během zimy rybáři z Kratonoh nezaháleli.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI V I.ČTVRTLETÍ ROKU 2021
65 let

Burka Bohumil

70 let

Břešťovský Vladimír

NARODILA SE
Elena Škovierová, nar. 11.02.2021,
Michnovka č.p.24

Klimt Svatopluk
Voženílková Blažena
Balada Vlastimil
Kulhánek Jaroslav
Profeldová Zdeňka, Mgr.
75 let
85 let

Plotová Eliška
Hájková Helena
Vávra Zdeněk

95 let

Jánská Růžena

Jubilantům gratulujeme a přejeme vše nejlepší a hlavně

Gratulujeme šťastným rodičům a přejeme Elence krásný

hodně zdraví do dalších let!

život u nás v obci!

Dne 12.3.2021 zemřel Miroslav Zobina z Kratonoh, čest jeho památce!
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ZIMNÍ RADOVÁNKY V KRATONOHÁCH
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ZIMA V KRATONOHÁCH A NA MICHNOVCE, foto Martin Lehký

Děkujeme všem za zaslání fotografií a možnost jejich zveřejnění.
Přejeme hlavně pevné zdraví a hodně trpělivosti v této nelehké době!
Obecní zpravodaj vydal Kulturní výbor Zastupitelstva obce Kratonohy nákladem 320 ks. Periodický tisk
územního samosprávního celku. Vydání dalšího čísla zpravodaje připravujeme na II. čtvrtletí 2021. Uzávěrka
příspěvků bude 12. června 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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