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Úvodní slovo starosty obce
Milí spoluobčané,
rok 2021 brzy skončí, a proto mi dovolte jeho krátké zhodnocení. Pro naše obce Kratonohy a Michnovku to byl
dle mého názoru rok úspěšný. Povedlo se v něm hodně věcí, ale zároveň to byl opět rok poznamenaný
koronavirovou nákazou.
Po propršeném jaru u nás proběhlo v květnu a v červnu mnoho zábavných akcí jako například dětský den,
rybářské závody pro děti, Noc kostelů, letní karneval nebo fotbalový zápas kratonožských legend.
O prázdninách jsme uspořádali obecní pouť opět spojenou s velkým fotbalovým turnajem osmnácti mužstev,
za jehož organizaci patří velký dík našim fotbalistům. V červenci, jak už se stalo tradicí, proběhl ve škole v
Kratonohách již 5. ročník příměstského tábora Velryba k obědu, o který je velký zájem. Na konci měsíce srpna
jsme pro děti i rodiče uspořádali sportovní odpoledne zakončené večerním promítáním filmu pod širým
nebem. Po prázdninách se konala drakiáda s tradičním dlabáním dýní.
V září jsme slavnostně přivítali nejmladší občánky obce a pro naše starší spoluobčany jsme uspořádali v
obecním sále podzimní setkání. Příjemnou atmosféru sousedského posezení během odpoledne i podvečera
svojí hudbou a zpěvem doplnily paní Veronika Vosáhlová a Helena Hamplová.
Na svátek sv. Václava pan farář Viliam Vágner slavnostně znovu vysvětil naši nově zrekonstruovanou kapličku
u hřbitova postavenou již v roce 1737.
Hlavní investiční akcí v naši obci byla realizace rekonstrukce veškerých prostor školní kuchyně včetně jejího
kompletního gastronomického vybavení a vzduchotechniky. Hlavním cílem naší nové školní kuchyně je
příprava pestré, zdravé a moderní stravy, která dětem především chutná.
Z našich dalších investičních akcí bych uvedl modernizaci a rozšíření veřejného rozhlasu, který jsme nově
bezdrátovým připojením zavedli až na Michnovku. Zde jsme také vybudovali nové dětské hřiště s herními a
workoutovými prvky.
Covid-19 nás všechny letos opět potrápil, ale myslím si, že i s tímto infekčním problémem jsme se zatím
dokázali úspěšně utkat. Chápu, že je to velice psychicky náročné, zejména pro naše seniory, a proto si velice
vážím toho, jak úspěšně to v naší obci všichni zvládáme. Určitě je ale velice důležité i nadále dodržovat
veškerá dezinfekční opatření.
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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Rekonstrukce kuchyně v mateřské škole
Budova samostatné mateřské školky v naší obci začala dětem sloužit v roce 1977, vím to velmi dobře, protože
jsem do ní v tomto roce se svými kamarády nastupoval. Byla to krásná léta v krásném prostředí.
Samozřejmě ale, tak jak plynul čas, bylo potřeba prostory ve školce modernizovat. Troufám si říct, že na školku
se v žádném období nezapomínalo, budova tak neměla možnost stárnout a byla vždy připravena plnit svůj
účel.
Rekonstrukcí postupně prošly herny, sociální zařízení a lehce byla pozměněna také dispozice, kde v severní
části vznikla ordinace praktického lékaře. Poslední částí, do které bylo zasahováno jen sporadicky, a to pouze
výměnou zařízení, se tak stala kuchyně. No, a protože se stavem kuchyně, zejména pak se způsobem ventilace,
přestávala být spokojena také hygienická stanice, rozhodlo se zastupitelstvo obce provést rozsáhlou
rekonstrukci.
Původní plán byl získat na tyto práce finanční prostředky z dotačního titulu. O dotaci jsme požádali na jaře
letošního roku, avšak naší žádosti nebylo vyhověno. Bohužel… Ale i s touto alternativou zastupitelstvo obce
počítalo a ještě před podáním vlastní žádosti bylo rozhodnuto rekonstrukci realizovat. Tedy i bez dotace,
přímo z rozpočtu obce. Čekání na vyhodnocení žádostí nám způsobilo komplikaci v tom, že rekonstrukci bylo
nutné realizovat na přelomu podzimu a zimy, kdy se vaří obědy jak pro děti ze školky, tak i ze školy.
Po dobu rekonstrukce tak bylo dováženo cca 100 obědů ze školní jídelny v Kuklenách.
Dnes už je vše za námi a školní kuchyně je zcela zrekonstruována, vybavena novým gastronomickým
zařízením, obložena novými keramickými obklady a dlažbou, osazen je odvětrávací systémem se zpětným
přívodem čerstvého vzduchu. Rekonstruovány byly i prostory zázemí kuchyně.
Výsledek společné práce vnímám jako velmi dobrý! Za tímto úspěchem a hladkým průběhem stojí práce firem
a kolektivů, kterým děkuji:
· TREFA a Profistyl TR: dodávky gastronomických zařízení a stavebních prací;
· Školní jídelna Kukleny: zajištění obědů;
· Kolektiv pracovnic MŠ a ZŠ Kratonohy: organizace dětí, výdeje jídel.
Dále si velmi vážím práce jednotlivců, kterým děkuji:
· Lucie Šimková: organizace přesunu zařízení k výdeji jídel, před i po rekonstrukci. Zajištění přesunu
původního gastronomického zařízení;
· Romana Erbenová: výpomoc v kuchyni v Kuklenách. Zcela bezproblémové zapracování do ženského
kolektivu kuklenské kuchyně;
· Klára Holá: dovoz obědů z Kuklen. Precizní organizace dovozu jídel, Klára jednoznačně po svých rodičích
podědila obchodní talent;
· Děti z MŠ: vzorný přístup ke změně prostředí při výdeji jídel.
Velmi vstřícný byl také přístup všech dotčených orgánů státní správy!
Marek Veselý, místostarosta obce
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Střípky ze školy
První čtvrtletí školního roku 2021/2022 rychle uteklo a my jsme za tu dobu získali mnoho nových vědomostí,
zkušeností a zážitků při vyučování ve škole i v týdenní on-line výuce, kterou jsme z důvodu karantény
absolvovali v listopadu.
V říjnu zahájily činnost kroužky a klub. V letošním roce mají žáci možnost navštěvovat sportovní kroužek,
pohybový kroužek, jógu, tvoření pro radost a klub zábavné logiky. Nově se nám podařilo domluvit kroužky
keramiky pro děti z MŠ i ZŠ s paní Lenkou Janelovou.
Tradiční setkání budoucích školáků se konají jednou měsíčně ve škole. Bohužel vlivem nepříznivé
epidemiologické situace se dvě setkání Předškoláčka v listopadu a prosinci tohoto roku konat nemohla.
Doufejme, že v novém roce se setkání dne 17. ledna, 14. února, 14. března, 11. dubna a 16. května vždy od 16
hodin uskuteční a děti s rodiči se s paní učitelkou setkají.
Koncem měsíce září se žáci zúčastnili projektového dne Dopravní výchova. Dopravní prostředky, dopravní
značky, chodec, cyklista, tísňová volání, to vše žáky provázelo celým dnem. V matematice se zaměřili na
porovnávání dopravních prostředků, řadili značky do skupin dle geometrických tvarů, kreslili a následně i
rýsovali, prováděli operace s čísly z tísňového volání a počítali slovní úlohy s danou tématikou. V českém
jazyce hádali hádanky a četli pohádku o Neposlušném autíčku, vypracovávali pracovní list na téma – dopravní
prostředky na souši (silnice, železnice), na vodě, ve vzduchu, připravovali slohové cvičení na téma Já cyklista.
V průběhu dne se děti vystřídaly na besedách s komisařem PČR z Krajského ředitelství policie ČR. Pan
policista s dětmi zopakoval pravidla silničního provozu, dopravní značky a také bezpečnost pohybu na
cestách. A co jsme se naučili?
· CHODEC: Jak a kde přecházíme silnici? Jak se správně rozhlédneme? Po které straně silnice jde 1 – 2 chodci,
po které skupina dětí? Co nám říká dopravní značka Nadchod nebo Podchod? Jaké reflexní prvky používáme
za snížené viditelnosti?
· CYKLISTA: Jak si správně nasadíme cyklistickou helmu? Jaká je správná výbava jízdního kola? Musí cyklista
za tmy rozsvítit světla? Jaké světlo má vpředu? Jaké světlo má vzadu? Musí mít cyklista na kole odrazky? Jaké
odrazky má vpředu? Jaké odrazky má vzadu? Jaké odrazky má na kolech a šlapadlech? Musí cyklista na
přechodu pro chodce sesednout a vést kolo? Pokud je to možné, využívá cyklista přejezd pro cyklisty? Jak se
cyklista chová na stezce pro cyklisty?
· Co nám říkají tyto DOPRAVNÍ ZNAČKY a jaká telefonní čísla si máme pamatovat:
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – 155
POLICIE – 158
HASIČI – 150
RYCHLÁ POMOC – 112
Po besedě se mladší žáci přesunuli na školní zahradu, kde byly připraveny další aktivity k upevnění tohoto
tématu.
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Postupně žáci 3. až 5.ročníku procházeli těmito
tématy:
1. Mluvení a naslouchání, schopnost vést rozhovor,
porozumění a chápání formulaci druhých, umění
veřejně promluvit, neobávat se vystoupit při diskusi
a formulovat svou myšlenku před ostatními.
2. Psaní a čtení „ i mezi řádky“. Je třeba, aby se děti
naučily porozumět čtenému textu a jeho významu
také v kontextu dalších společenských událostí –
uměly analyzovat čtený text, kriticky ho zhodnotit,
formulovat vlastní zkušenosti a názory k tématu.

Na podzim jsme navázali na mediální výchovu, která
se stala součástí našich školních dní již v loňském
roce. Mediální gramotnost se týká dovedností,
znalostí a porozumění, které spotřebitelům umožňují
efektivní a bezpečné využívání médií. Potřeba
mediální výchovy vychází z každodenního života v
dnešní společnosti, kdy děti tráví většinu svého času
v prostředí, kde
konfrontují své
názory s názory
ostatních,
zpracovávají a
vyhodnocují
velké množství
informací a
rozpoznávají ty
důležité.

3. Analýza informací + práce s reklamou. S reklamou
se dnes setkává každý a téměř na každém kroku, její
působení ve společnosti má různé formy, uplatňuje
různé postupy. Pro nás je velmi důležité, abychom
porozuměli základním mechanismům a abychom
„nenaletěli“ všemu.
V pondělí 29.11. se žáci první třídy vydali na
výpravu do knihovny v Kuklenách.
Paní knihovnice si tam pro ně připravila program s
názvem Čertí škola. Prvňáčci se po příchodu do
knihovny proměnili v malé čertovské učně. Zjišťovali,
co je potřeba umět a znát, aby se mohli stát
opravdovými čerty. Počítali kolik se jich vejde do
jednoho obrovského pytle, soutěžili ve znalosti
čertích pohádek a poslouchali příběh o Lucce
Luciperce. Nakonec dostali sladkou čertí odměnu. Po
skončení programu paní knihovnice prvňáčkům
vysvětlila, jak v knihovně funguje půjčování knih.
Před odjezdem do školy si všichni stihli prohlížet a
číst knihy, které je v knihovně zaujaly.

Vzhledem k velkému množství času, který dnešní
děti stráví u počítače, u televize nebo s mobilním
telefonem, jsme žákům chtěli v průběhu podzimu
poskytnout alespoň základní informace o etickém a
společenském působení médií. Aby věděli, že pouhé
technické ovládání počítačů a dalších přístrojů
nestačí a člověk by měl porozumět fungování médií v
etické i sociální rovině. Cílem projektu mediální
výchovy bylo
naučit děti
pracovat
s
informacemi
kultivovaně a
kriticky, zvládat
komunikační
dovednosti a
uplatňovat je v
životě.

!5

Kratonohy 4/2021
Střípky ze školky

V rámci projektu
Š a b l o n y I I I .projektový den ve
škole - Malý IT
expert si mohli žáci
1. a 2. ročníku na
chvíli zahrát na
o p r a v d o v é
p r o g r a m á t o r y. V
pátek 3.12. k nám
do školy zavítala paní lektorka z Malé digitální
univerzity. Hravou formou žáky seznámila s vnitřním
vybavením počítače a prací programátora i robota.
Svým vlastním bádáním žáci poznávali svět
informačních a komunikačních technologií.
Uvědomili si, jaké roboty znají a co všechno za nás
roboti dělají. Orientovali se ve čtvercové síti a
umisťovali do ní různé stavby. Na úplný závěr si žáci
na roboty i programátory zahráli. Odměnou žákům
bylo osvědčení malého IT experta a také nově nabyté
vědomosti ze světa ICT.

Podzim a nastávající adventní čas jsou obdobím,
které děti milují. Sbírání barevného listí, tvoření z
přírodnin, vaření šípkového čaje bylo součástí
každodenních aktivit v mateřské škole. Podzimní čas
nám také zpestřila loutková pohádka s názvem Jak se
Honza stal králem. Pro letošní dušičkové období
připravily paní učitelky pro každou třídu zábavný
program. Třída U sluníček při Putování za
strašidýlkem Emílkem musela plnit řadu úkolů,
jejichž splnění vedlo k nalezení strašidla. Pro děti ze
třídy U hvězdiček bylo připraveno Halloweenské
dopoledne, ve kterém plnily různé aktivity a činnosti
přiměřené k jejich věku a možnostem. Díky projektu
Skřítek Kratonožka se děti dozvěděly více informací
o obci, poznávaly významné stavby Kratonoh,
hledaly obecní znak v okolí mateřské školy. Mladší
děti ztvárnily skřítka pomocí barevných
geometrických tvarů, starší děti vytvořily kostel sv.
Jakuba Většího z novinového papíru, který posléze
dekorovaly barvami.

V pátek 3.12. se po
škole pohybovala i
parta čertů v čele s
Mikulášem

a andělem, kteří navštívili
jednotlivé třídy a
zkontrolovali Knihu hříchů.
Děti jim zazpívaly a poté jim
pekelná chasa předala
zdravou nadílku.

Zpestřením
tématu Krajem
kráčí Mikuláš bylo
d i v a d e l n í
představení Jak
čerti Jelito a
Ko p y t o v a ř i l i
vtipnou kaši.

Všichni žáci školy se svými pedagogy se již od října
připravovali na slavnostní zahájení adventního času
a rozsvěcení stromu v Kratonohách. Ačkoliv jsme
všichni pilně nacvičovali, museli jsme vystoupení
odvolat neboť většina žáků se dostala do karantény.

Pro děti byly připraveny tradiční Mikulášské balíčky
plné zdravých dobrot.
Během rekonstrukce školní kuchyně docházely děti
na stravování do sálu OÚ Kratonohy. I přes občasnou
nepřízeň počasí a organizační náročnost zvládly děti
vše výborně.
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Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, dětem i
zaměstnancům školy, kteří přispěli svými výrobky či nákupem
dekorací na sváteční jarmark. Věříme, že výrobky udělají radost
a zútulní domovy. Vše se velmi rychle vyprodalo a částku,
kterou nám maminky předaly, jsme rozdělili rovným dílem do
školky a do školy. Ve škole jsme zakoupili nové zábavné,
výukové i pohybové hry, které využijeme hlavně o přestávkách.
Děti se již těší na Emušáky, kteří jim budou pomocníky při
rozvoji emoční a sociální inteligence při třídnických
minutovkách, kde je pro ně připraveno bezpečné prostředí pro
zvládání emocí. Na hrdiny příběhů čekají různé situace, které
jsou typické pro děti v předškolním a mladším školním věku.
Hračky pomáhají dítěti pochopit složitý svět emocí, který je pro
ně příliš abstraktní. Ke každému příběhu jsou připojeny i otázky a aktivity, které se věnují vždy jedné z emocí
a umožňují dětem lépe poznat a pojmenovat emoce své i ostatních. Emušáci rozvíjí osobnost dětí, jejich
sebedůvěru, empatii a sebepřijetí a učitelům pomáhají porozumět dětem a jejich světu.
Všem dětem, rodičům a ostatním spoluobčanům obce Kratonohy přejeme hodně zdraví, dobré nálady a
optimismu nejen o svátcích vánočních, ale i po celý nový rok 2022.
Krásně provoněný a pohodový advent přeje
kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Kratonohy

Rybářský spolek Kratonohy
V září pořádal náš rybářský spolek brigádu na místním hřišti, kde
jsme likvidovali staré a nebezpečné stromy. Další akcí spolku byla
oprava lávky přes splav v Pálence. V listopadu jsme ve spolupráci s
obcí uspořádali brigádu na likvidaci spadlých větví a náletů na
písníku za Vlasákovými. Děkujeme tímto spoluobčanům, kteří přišli
a přiložili ruku k dílu.

Josef Kašpar, předseda
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FK Kratonohy
Sršni mají za sebou těžký půlrok
Nic moc postavení v tabulce, personální potíže. Fotbalové Kratonohy mají za sebou složitou podzimní sezonu.
Z ní vychází desátá pozice v tabulce západní skupiny okresní III. třídy a jen čtyři výhry ve třinácti duelech.
Proč nebyla první polovina ročníku
lepší?
Odpověď je poměrně jednoduchá. Z
mužstva odešlo několik opor a
především na konci trápil trenéry
Tomáše Veverku s Jiřím Fejglem
nedostatek hráčů.
Především poslední tři kola byla
velmi špatná. Přišly tři porážky, dvě
s Nechanicemi, jedna v Klamoši.
Mužstvo navíc inkasovalo
devatenáct branek. „Tým jsme
skládali na poslední chvíli. Museli
nastoupit i veteráni, například Milan
Dostál,“ vysvětlovali trenéři.
Složitá situace však byla už od startu soutěže. V létě totiž odešli důležití členové základní sestavy. Do Kunčic
se přesunul střelec Martin Nun, který v Bystřianu dělá hrajícího trenéra. Do Skřivan zamířil mladý rychlík
Matěj Zámečník a do Nepolis další krajní obránce Tomáš Hudec. V úvodu ročníku navíc nebyl k dispozici
zkušený Karel Jakubec, jenž koketoval s odchodem na Nový Hradec.
To se muselo projevit - a projevilo.
Uvidí se, jak bude mužstvo vypadat na jaře. Je zřejmé, že potřebuje kvalitativně i kvantitativně doplnit.
„Snažíme se sehnat posily,“ řekl místopředseda David Hamák. V nynější době je to však velmi složité, s
podobnými obtížemi se potýkají na okresní úrovni prakticky všechny kluby.
Změna navíc nastane i na trenérském postu. Jiří Fejgl definitivně odchází kvůli pracovnímu vytížení. Hlavním
koučem tak bude už pouze Tomáš Veverka.
Jarní sezona by měla začít o prvním dubnovém víkendu.
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Sršňata (mládež)
Velikým potěšením pro všechny fandy
fotbalu v Kratonohách je rostoucí
mládežnická základna, která po restartu
sčítá již 48 dětí ve věku 3 – 12 let. Velikou
zásluhu na tomto počínání mají trenéři
mládeže ve složení Rudolf Veverka,
Miroslav Pozler, Karel Šprinc, Ivo Váňa,
Richard Novák, Petr Vyleťal a manažerka
mládeže Tereza Nováková J
V sezóně 2021/2022 se naši sršňata účastní
těchto soutěží: okresní přebor mladších
žáků, okresní přebor mladší přípravky.
FK Kratonohy Vám přeje krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a mnoho osobních i pracovních
úspěchů v novém roce.

Spolek pro Kratonohy
V říjnu se jako každoročně konala oblíbená
drakiáda spojená s dlabáním dýní. Počasí se
vydařilo, sluníčko svítilo, a i drakům se
podařilo vzlétnout do výšek nad fotbalové
hřiště. Každý si mohl vydlabat dýni podle
svých představ a ochutnat občerstvení
připravené od našich žen.
V říjnu se konal zájezd do divadla v Novém
Bydžově na představení s názvem Můžem i
s mužem v podání V. Hybnerové, K.
Hrachovcové, J. Sedláčkové a D.
Zázvůrkové. Účast byla hojná, komedie
všechny přítomné pobavila a jak napsala
Vanda Hybnerová: „Smích přeci léčí. A my
se chceme smát i trochu léčit.“ Hlavně v
této nelehké době.
S nadějí očekáváme, že příští rok budeme moci uspořádat další společenské akce, které nás opět spojí.
Pavlína Jiránková, předsedkyně
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Nově zrekonstruované prostory kuchyně MŠ

Advent v naší obci
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Společenská kronika
Opustili nás

Jubilanti

60 let oslavila Irena Bendlová z Kratonoh

Ladislav Malý z Michnovky, dne 15.11.2021

70 let oslavila Miroslava Hemelíková z Kratonoh

Jaroslav Nulíček z Kratonoh, dne 19.11.2021

85 let oslavila Marie Šimková z Kratonoh

Čest jejich památce!

Gratulujeme oslavencům a přejeme pevné
zdraví do dalších let!

Spolky obce Kratonohy Vám přejí příjemné prožití vánočních
svátků a všechno nejlepší v novém roce.

!11

Připravované akce
Myslivecký ples zrušen
Fialkový ples 19.3.2022

Obecní zpravodaj vydal Kulturní výbor Zastupitelstva obce Kratonohy nákladem 320 ks. Periodický tisk
územního samosprávního celku. Vydání dalšího čísla zpravodaje připravujeme na I. čtvrtletí 2022. Uzávěrka
příspěvků bude 15. března 2022. 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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