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Úvodní slovo starosty obce
Milí spoluobčané,
Začal nový školní rok a děti zase sedí v lavicích ve škole. Pevně věřím, že na dost dlouho a že letos již
žádná distanční výuka nebude. My ostatní se budeme moci snad setkávat naprosto volně na všech
společných akcích. Přesto jsou i nadále na poště k dispozici hygienické roušky, které jsou potřeba
například k lékaři.
Během prázdnin a v září proběhlo v obci hodně společenských akcí. Ať už šlo o tradiční fotbalový turnaj
nebo o sportovní den spojený s kinem či setkání seniorů. Dále se znovu vysvětila kaplička u hřbitova,
která prošla rekonstrukcí z dotací od ministerstva zemědělství. U klubovny na Michnovce se vystavělo
dětské hřiště s herními prvky a zrekonstruoval se rozhlas, který od teď nově mohou poslouchat i občané
na Michnovce. Za přispění obce a mysliveckého sdružení, se podařilo zavést vodu do obecní klubovny a
do objektu myslivců.
Od října nás čeká velmi rozsáhlá přestavba vývařovny v naší mateřské škole. Měla by trvat zhruba 45
dní a po celou dobu se obědy pro školu i školku budou dovážet ze základní školy v Kuklenách. Bude to
náročné hlavně pro paní učitelky a kuchařky, ale věřím, že výsledek bude výborný a všichni budeme
spokojeni.
Bohužel nás čeká i trochu nepopulární krok, a to je zdražení poplatku za odpady. Obec i přes veškerá
opatření, o kterých ve svém článku podrobněji píše Markéta Vinšová, doplácí na likvidaci odpadu 300
tisíc korun ročně. Zastupitelstvo se tedy jednotně rozhodlo pro zdražení od nového roku na 740,- Kč.
Předpokládám, že toto navýšení všichni dokážeme zvládnout bez větších obtíží. Je třeba opravdu dbát
na třídění odpadů a do černých popelnic na směsný odpad nevyhazovat nic, co se dá uložit do jiných
nádob nebo odvézt do sběrného dvora.
Vážení spoluobčané, kalendáře od mikroregionu na příští rok Vám budou opět doručeny osobně.
Doufám a věřím, že se všichni společně uvidíme při každoročním rozsvěcení našeho vánočního stromu.
Přeji Vám krásný podzim
Petr Šatalík, starosta obce
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POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU
Na začátku tohoto roku byl přijat nový zákon o odpadech. Co se jím konkrétně mění? Pro nás, obyvatele
Kratonoh a Michnovky bude tím hlavním navýšení ceny za likvidaci odpadu. Jinými slovy dojde ke
zvýšení poplatku, který obec vybírá od každého obyvatele každoročně ke konci dubna. Poplatek se zvýší
o 20,- Kč za kalendářní měsíc, celkově na 740,- Kč ročně pro fyzickou osobu přihlášenou v obci nebo
majitele nemovitosti, ve kterém není hlášena žádná osoba a která je umístěna na území obce.
Výdaje obce na zajištění sběru a likvidace odpadu z domácností stoupají. Krátkodobě se nám tento trend
podařilo zastavit rozšířením nabídky nádob na recyklovatelný materiál jako jsou modré kontejnery na
papír, šedivé zvony na kovy a oranžová popelnice na jedlý olej v Pálence. Dále se podařilo domluvit
odvoz a likvidaci zeleně na bioplynku v Osicích namísto odvozu na skládku v Lodíně. Zároveň jsme
poslední tři roky opakovaně vyjednávali o postupných a nikoliv skokových změnách cen s Hradeckými
službami (Marius Pedersen), kteří pro nás zajišťují mj. odvoz černých popelnic. Zjistili jsme, že změna
dodavatele je v tomto případě bezpředmětná, protože jejich konkurence v podstatě neexistuje a ta která
je, nabízí stejné nebo vyšší ceny.

Přehled výdajů za provoz obecního systému odpadového hospodářství
Kratonohy a Michnovka
Rok
Výdaje za odpady
celkem

2020

2019

2018

2017

2016

735 671

650 536

666 774

682 371

651 381

Bohužel i s vybranými poplatky od obyvatel doplácela obec z rozpočtu 250 000,- Kč v roce 2019, 311 000,Kč v roce 2020 a kvůli změně zákona a smluv s našimi dodavateli likvidace odpadu předpokládáme
opakované navýšení letos a v dalších letech. I přes změnu ceny poplatku vybíraného od obyvatel, bude
obecní rozpočet stále doplácet min. 200 000 Kč ročně na zajištění provoz odpadového systému.
Abychom snížili množství odpadu, které končí v černých popelnicích a v kontejneru na velkoobjemový
odpad v Pálence (protože jejich likvidace stojí nejvíc peněz), apelujeme, abyste využívali nabízené široké
možnosti, kam odložit veškerý recyklovatelný odpad, neboť tento způsob je jedinou možností, jak
náklady snížit. Do černých popelnic na směsný odpad nepatří žádný papír, žádné plasty, plech nebo
rostlinné zbytky! Popelnice jsou vážené při každém svozu a podle jejich celkové váhy je obci vystavena
fakturace.
Recyklovatelný odpad je možné ukládat na čtyřech sběrných místech v Kratonohách (u krámu, školky,
v Pálence, za Vlasákova) a na Michnovce. Na obci je možné si vyzvednout zdarma žluté pytle na plasty,
jejichž odvoz probíhá jednou za čtrnáct dní v pátek ráno před pravidelným pondělním svozem popelnic
(stačí položit před plot). Dvakrát za rok probíhá sběr nebezpečného odpadu. Jednou za rok začne
probíhat sběr zachovalého textilu, obuvi, povlečení, dětských knížek pro Diakonii Broumov.
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KAM RECYKLOVATELNÝ ODPAD ODLOŽIT A KDY?
Drobný kov, plasty, sklo, papír a textil – lokalita u obchodu Kratonohy - kdykoliv
Drobná elektronika, plasty, sklo a papír – lokalita u školky Kratonohy – kdykoliv
Velkoobjemový odpad a železo, zeleň (listí a tráva), jedlý olej (přelitý do pet lahví), elektrozařízení,
nebezpečný odpad – lokalita v Pálence Kratonohy
každou sobotu

13:00 – 15:00 hodin (provoz 1.4. – 30.11)
13:00 – 14:00 hodin (provoz 1.12. – 31.3.)

Větve ze stromů a keřů – lokalita za Vlasákova
Sklo, plasty, papír – na Michnovce kdykoliv

Zároveň opětovně upozorňujeme všechny obyvatele Kratonoh a Michnovky, že tyto možnosti jsou určeny
pouze pro likvidaci odpadu ze ZDEJŠÍCH DOMÁCNOSTÍ, nikoliv jejich blízkých nebo vzdálených příbuzných,
kamarádů, apod. NEBO podnikatelské činnosti (každý podnikatel/živnostník má podle zákona povinnost si
zajistit likvidaci odpadu na svoje náklady a ne obecní). Stejně tak obec nemá prostředky na zajištění likvidace
stavební sutě nebo znečištěné hlíny, odvoz takového odpadu si zajišťuje každý individuálně.

Markéta Vinšová, předsedkyně finančního výboru obce

OBECNÍ KNIHOVNA
Během měsíce srpna, jste jistě zaznamenali, že byla naše knihovna zavřená. Procházeli jsem
další změnou a sice výměnou knihovnického programu. Stávající program Clavius jsme
nahradili systémem Tritius Reks. Tento systém je oproti starému mnohem modernější a
praktičtější.
Další výhodou systému je zlepšený systém vedení statistik, vkládání nových knih do evidence
i hledání knih zaevidovaných v našem fondu.
Jako další novinku navíc program nyní umožňuje nahlédnutí online.
https://kmhk.tritius.cz/library/kratonohy
Na této stránce se můžete podívat, zda Vámi hledanou knihu máme v evidenci.
V rámci nového programu se provedla revize nevrácených knih. Při ní bylo zjištěno velké množství
nevrácených vypůjčených knih. Vzhledem k tomu, že se jedná i mimo jiné o knihy vypůjčené
z
knihovny města Hradce králové, Vás důrazně upozorňuji na nutnost jejich vrácení do 15.10.2021. Pokud
nebudou knihy vráceny v tomto termínu, budeme muset přistoupit k písemné připomínce, která je
zpoplatněna.
Přeji Vám příjemný podzim

Kateřina Pavlíčková, knihovnice
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My všichni školou povinní
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
Zahájení školního roku 1. 9. 2021

Jarní prázdniny 7.2.2022 – 13.2.2022

Podzimní prázdniny 27.10.2021 – 29.10.2021

Velikonoční prázdniny 14.4.2022

Vánoční prázdniny 23.12.2021 – 2.1.2022

Ukončení školního roku 30. 6. 2022

Pololetní prázdniny 4.2. 2022

Hlavní prázdniny 1.7.2022 – 31.8.2022
MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
ředitelka školy: Mgr. Monika Bisová

vedoucí učitelka: Bc. Marie Brožová
I.třída, Hvězdičky: Žaneta Jansová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Lenka Školníková
II.třída, Sluníčka: Bc. Marie Brožová

výchovná poradkyně: Mgr. Monika Bisová

Bc. Lucie Dvořáková

školní metodik prevence: Mgr. Monika Bisová
školnice-uklízečka: Jitka Volejníková
vedoucí školní jídelny: Romana Matějková

třídní učitelé:
I. třída - 1. roč.

kuchařka: Pavlína Králíková

Mgr. Eva Majkusová

účetní, hospodářka: Lucie Šimková

II. třída - 3. a 5. roč. Mgr. Vladimír Novák
III. třída - 2. a 4. roč. Mgr. Jitka Machová
Asistentky pedagoga: Dominika Vízková (III. tř.)
Dagmar Richterová (II.tř.) vedoucí školní
vychovatelka školní družiny: Ladislava Kozlová
školnice-uklízečka: Romana Vízková

Webové adresy:
www.zs-kratonohy.webnode.cz

www.ms-kratonohy.webnode.cz

E-mail:
zs.kratonohy@post.cz

ms.kratonohy@seznam.cz
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STŘÍPKY ZE ŠKOLY

V letošním školním roce školu navštěvuje 48 žáků a 3 žáci se vzdělávají v zahraničí. Dne 1.9.2021 jsme v
I. třídě přivítali 12 prvňáčků ( 4 dívky a 8 chlapců), ve II. třídě 17 žáků 3. a 5. ročníku a ve III. třídě 19
žáků 2. a 4. ročníku.
I v tomto školním roce je škola zapojena do projektů EU – Šablony III., ze kterých budeme realizovat
projektové dny ve škole mateřské a základní i mimo ně. Ve škole nadále pracuje školní asistent,
pokračujeme již druhým rokem ve využívání notebookové učebny při výuce v 1. ročníku v rámci využití
ICT ve vzdělávání, je realizován klub logiky a zábavných her. Žáci nadále pravidelně dostávají ovoce a
mléko z projektů Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol. Žáci 5. ročníku se zapojují do Projektu
prevence kriminality „Kraje pro bezpečný internet“ a nově se všichni zúčastníme projektu Golden
Heart., který je určen školám, které se chtějí otevřeně přihlásit k myšlence, že „na charakteru záleží“.
Jedná se o nevýkonovou aktivitu, která akcentuje mezilidské hodnoty, učí nás - pedagogy, žáky i rodiče
- zaměřit pozornost vůči běžným i mimořádným projevům dobrého charakteru a ocenit je. Myšlenka
aktivity vychází z předpokladu důležitosti práce s pozitivními příklady, kultivace školního klimatu,
vytváří příležitosti k uznání kvalit, které jsou dosažitelné pro kohokoliv, otevírá prostor pro diskusi o
hodnotách, nevytváří složitě nové „systémy“, ale čerpá z toho, co se již přirozeně děje. Na rozdíl od
projevů problémového chování, které přirozeně poutá pozornost a generuje potřebu reagovat, vyžaduje
zapojení vědomé pozornosti vůči správnému chování, které jinak považujeme za samozřejmé. Smyslem
aktivity je hledat a zviditelňovat projevy dobrého charakteru, jako je pomoc, prosociální jednání apod.,
kdy se může jednat jak o dlouhodobé prokazování dobrého charakteru, tak o jednorázový čin, který bude
svým rozsahem či dopadem mimořádný a nad rámec běžné mezilidské slušnosti.
Plavecká výuka pro žáky 1. – 5. ročníku i 10 předškolních děti z MŠ bude probíhat od září do listopadu
2021.
Abychom zmírnili negativní dopady pandemie COVID-19, která zasáhla do režimu vzdělávání ve všech
typech škol, rozhodli jsme se za účelem podpory návratu žáků do školy od září 2021 využít Národního
plánu doučování, který připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Všem dětem nabízíme v měsíci září zvýšenou podporu při opětovném návratu do školy ve formě
doučování z ČJ, M a AJ tak, aby je vzdělávání bavilo a měly chuť učit se nové věci. Chtěli bychom ve
škole rozvíjet atmosféru spolupráce, navázat na předchozí znalosti a dovednosti, předávat nové
vědomosti. Nechceme trestat za to, co děti neumí, nedostatečně procvičily či zapomněly.
Doučování je velká příležitost, kterou by bylo škoda nevyužít, nikoli "strašák". Je normální, že
každý neumí hned všechno dokonale a není zapálený pro všechny předměty ve škole. Každý si může
dovolit něčemu neporozumět, něco hned nepochopit a nevědět. Nechceme jen dohánět zameškané, je to
příležitost pro učitele i žáky najít k sobě i k předmětu osobnější a bližší vztah.

Když neznáš – naučíme tě. Když nerozumíš – vysvětlíme ti.
Když už nemůžeš – pomůžeme ti. Když nechceš – rozejdeme se.
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(Tomáš Baťa)
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I.třída (1.ročník)

II.třída (3. a 5. ročník)

III.třída (2. a 4.ročník)
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STŘÍPKY ZE ŠKOLKY
V letošním školním roce jsme přivítali do mateřské školy 14 nových kamarádů, kteří se přes počáteční slzičky
velmi dobře adaptovali. Koncem měsíce se mohou děti těšit na pohádkové představení Kouzelná píšťalka,
kterou si pro ně připravily paní učitelky. Příjemné počasí v období babího léta nám umožňuje trávit čas na
zahradě v mateřské škole nebo v okolí obce Kratonohy, kde mají děti možnost pozorovat práce zemědělských
strojů na poli, sbírat podzimní přírodniny a vnímat všechna kouzla začínajícího podzimu. Výchovně vzdělávací
činnosti jsou zaměřené na podzimní sklizně ovoce a zeleniny a změny v přírodě s nastupujícím podzimem.
Od října jsou pro děti připravené zájmové kroužky, které mají v kompetenci paní učitelky a jsou poskytovány
bezplatně. Jedná se o výtvarný kroužek Šikulové, taneční kroužek a hru na zobcovou flétnu s názvem
Skřivánci.
kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Kratonohy
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Příspěvek kronikáře pana Josefa Zackla
Seznam farářů z farnosti KRATONOHY
Je zmínka v kronice o Velebném Pánu Zdislavu a Pešíku (bratři), kteří roku 1414 sloužili mši v kratonožském
kostelíku s kamennou podsadou.
1721--1729

1950--1957

Josef Kvoch

1729--1741 Andreas Mottl

Jáchym Zelnička

1957-- 1965

Jan Bárta

1741--1743

1965-- 1971

Jan Filip

1743--1751 Jan Kučera

1971-- 1988

Jan Petera

1751--1763

1988--1989

Václav Vacek

1763--1766 Jan Lernet

1989--1994

Fr. Záhora

1766--1781

2001--2002

Antonín Tyfa

1781--1800 Francz Wilfinger

2002-- 2008

Viliam Vágner

1800--1807 Kristian Málek

2008-- 2015

Pavel Seidl

1807--1822

Josef Kerner

2015--dosud

Vágner

1822--1823

Anton Patzak

1823--1845

Josef Pařízek

1845--1848

Fr. Wamberský

Jindřich Štěpán
Prokop Herzog
Josef Růžička

1848--1854 Václav Roneš
1854--1875 Josef Haus
1875--1880 Bernard Horáček
1880--1885 Fr. Pavlíček
1885--1886

Brinych

1886--1889

Josef Pitterman

1889--1907

Václav Honzák

1907--1925

Václav Kysela

1922--1925

Emenuel Čihák

1925-- 1925 Fr. Stříbrný
1925-- 1932 Josef Pařízek
1932-- 1935 Josef Daněk
1935-- 1940 Fr. Kamínko
1941 – 1943 Josef Rohleder
1943--1945

Er. Česenek

1945--1948

Jan Endrle

Informace jsou čerpány z farní knihy
uložené v archivu v Hradci Králové.

APOŠTOL SV. JAKUB STARŠÍ

Některá data se v jiných zápisech
rozcházejí, jak to již tenkrát bývalo.
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Vesnický tábor Velryba k obědu
Indiáni, Asterix a Obelix a Harry Potter, to jsou tři témata letošního vesnického
tábora Velryba k obědu, kterého se zúčastnilo celkem 90 dětí z celého
mikroregionu. O umístění na tábor byl opět velký zájem.
Jako každý rok si děvčata Barča Kašparová a Šárka Lehká připravila pro děti
program, se kterým letos poprvé výborně pomohla a o děti se taktéž postarala
Adéla Knížková ze Syrovátky. Děvčata si pro děti připravila vyrábění, soutěže,
hry, oblíbené tancování a řadu dalších aktivit.
Táborový program dětem zpestřily zajímavé návštěvy. Spoustu zajímavostí se
dozvěděly od dopravní policie, prohlédly si policejní auto a motocykl. Zdravotní
dopravní služba z Pardubic připravila výklad s praktickou ukázkou 1. pomoci.
Příslušníci Vazební věznice Hradec Králové připravili poutavou prezentaci, až
se všem zúčastněným tajil dech! Na tábor se nám také podařilo dvakrát pozvat
vílu Elišku, která měla pro děti připravený pestrý program týkající se ekologie, sběru květin a výroby
herbáře. S dětmi malovala za pomocí barev a třpytek na velká plátna. Hotovými výtvory se děti velmi
pyšnily a s nadšením pak společně věnovaly jedno z děl obyvatelům Domova Libuše.
V letošním roce se děti podívaly do hradeckých lesů, projely se výletní mašinkou po části Hradce Králové,
užily si spoustu zábavy v Rytířském hradišti, navštívily libereckou iQLANDII a zoologickou zahradu.
Pořádání tábora je pro rodiče velkým přínosem a proto tímto velmi děkuji za podporu Obci Kratonohy, Obci
Obědovice a Mikroregionu Urbanická brázda.

Za celý realizační tým Iveta Kašparová
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vítání nových občánků
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti ve III. čtvrtletí roku 2021
65 let oslavil

Jaroslav Tarant

75 let oslavili

Václav Šťastný

Narodili se
Brožová Alžběta, nar. 27.3.2021, z Kratonoh, rodiče
Zuzana Rania Brožová a Tomáš Brož

Viktor Halada
Margita Pražáková
Karel Francek

80 let oslavila

Drahomíra Rálišová

Jubilantům gratulujeme a přejeme
vše nejlepší a hlavně hodně zdraví
do dalších let!

Žid Bohuslav, nar. 6.7.2021, z Kratonoh, rodiče
Aneta Židová a Bohuslav Žid

Vašíčková Ester, nar. 4.8.2021, z Michnovky, rodiče
Renata Pavlíková a Milan Vašíček

Gratulujeme šťastným rodičům a dětem
přejeme krásný život u nás v obci !
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Kratonohy 3/2021

Setkání seniorů
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Kratonohy 3/2021

Sportovní den

MINI SRŠNI
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Spolek pro Kratonohy ve spolupráci s obcí Kratonohy Vás
srdečně zvou na níže uvedené připravované akce:

27.11.2021 Advent - tradiční troubení a rozsvěcení stromu
bude upřesněno

Výměna obecního rozhlasu

Obecní zpravodaj vydal Kulturní výbor Zastupitelstva obce Kratonohy nákladem 320 ks. Periodický tisk
územního samosprávního celku. Vydání dalšího čísla zpravodaje připravujeme na IV. čtvrtletí 2021. Uzávěrka
příspěvků bude 12. prosince 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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