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Milí spoluobčané,
České republice máme dost svých problémů,
například s cenou pohonných hmot, ale to se přece s
válkou vůbec nedá srovnávat.

další zima pomalu končí a já jsem rád, že už je snad
definitivně za námi pandemie COVID-19. Kvůli ní
jsme ještě na začátku roku museli zrušit některé
společenské akce. V současné době už je všechno v
pořádku a po dětském karnevalu proběhl po dvou
letech i Fialkový ples.

Investiční akce, které na obci plánujeme, bohužel asi
nepůjdou zrealizovat tak rychle, jak jsme si
představovali. Jedná se nám hlavně o celkovou
rekonstrukci veřejného osvětlení. Domníváme se, že
je do budoucna velice důležité, aby celkové finanční
náklady obce na jakékoliv zdroje energií byli co
nejnižší.

Všichni ale víme, že v autobusech a u lékaře ještě
musíme používat respirátory nebo schválené roušky.
Lehké jednorázové roušky si můžete zdarma kdykoliv
vyzvednout na poště.

Vážení spoluobčané, věřím, že teď, když už máme
jaro za dveřmi a všude všechno kvete, tak se nám
zlepší nálada a bude se nám lépe žít.

Bohužel se nás všech velice dotýká válka na Ukrajině.
Vždy na takovouto událost velice doplácí civilní
obyvatelstvo. Myslím si, že je naší základní
povinností těmto lidem pomoci. I proto byla na obci
uspořádána materiální sbírka pro občany válkou
postižené Ukrajiny a předpokládám, že ještě nějaké
sbírky uspořádáme. Snad tato válka brzy skončí,
protože si nedokážu představit nic horšího, nežli je
válka. Vím, že si hodně lidí myslí, že i my tady u nás v

Mějte se moc hezky a přeji nám všem krásné jarní
dny.
Petr Šatalík, starosta obce
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VÁLKA NA UKRAJINĚ

Věřme, že to brzy skončí. Někteří z Ukrajinců se vrátí
do svých domovů, pokud jim nějaký zůstane, někteří
si budou chtít vybudovat domov nový, třeba i tady v
Čechách. Nemějte jim to, prosím, za zlé, každý
chceme žít dobře. Obyčejní lidé za to, co se děje na
Ukrajině nemůžou, nikdo z nich si válku nepřeje.
Ukrajinci jsou silní vlastenci a neutíkají nyní ze své
země za lepším životem, ale kvůli válce. Mají strach,
chtějí si zachránit život – svůj, život svých dětí,
rodiny. Těžko si dokážeme představit, co musí
prožívat… Kdo ví, jak bychom se zachovali my, jak
bychom uvažovali, kdyby se nám dělo něco
podobného… bojovali bychom nebo bychom utíkali,
abychom zachránili své děti? Bohužel se vždycky a
všude najdou lidé, kteří využívají situace, všude jsou
lidé dobří i špatní.

Milí spoluobčané,
všichni víme, že na Ukrajině probíhá válka, což jsme
si v 21. století asi nikdo neuměl představit. I když
jsem v Čechách 25 let, není mi to jedno, pořád se
cítím jako jedna z těch Ukrajinek, která kdysi přišla
do České republiky. Na Ukrajině stále žije část mojí
rodiny.
Především bych chtěla moc poděkovat všem, kteří
pomohli a pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny. Věřte, že
to pro ně není samozřejmostí a jsou vděční za
jakoukoliv pomoc. Jsem mile překvapená, s jakým
obrovským nasazením lidé chtějí pomáhat. Pevně
doufám, že nadšení vás neopustí a váš zájem vydrží i
nadále. Všichni si uvědomujeme, že příval uprchlíků
může přinést i svá negativa. Objevují se různé názory
a obavy, že spousta z nich tady zůstane, někteří máte
strach, že vám vezmou práci, přinesou nemoci…
Přiznejme si ale, že ve většině případů se jedná o
práce jako např. úklid toalet, mytí nádobí, manuální
práce na stavbách, o které až tak velký zájem není.
Bojíme se o své děti, aby se nenakazili nějakou
přenosnou nemocí. Bez povinného očkování, bez
zdravotních prohlídek nemají být ukrajinské děti
přijímány do školek a škol, dospělí do práce, riziko by
tak mělo být minimální.

Z vlastní zkušenosti vím, že přijít do cizí země a
začlenit se, není vůbec jednoduché. Také morální
podpora pro ty, kteří jsou mimo svůj domov, je velmi
důležitá. Proto zůstaňte, prosím, ve své víře, že
jakýmkoliv způsobem pomáhat má smysl…
Vira Voženílková

￼3

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V
KRATONOHÁCH A NA
MICHNOVCE

Nejsou to však počáteční písmena jmen králů,
mudrců, ale zkratka latinského Christus mansionem
benedicat – v překladu Bůh žehnej tomuto obydlí po
celý rok.
Proto se připojuje i letopočet. Tři křížky za písmeny
nejsou znaménky plus, ale symbolizují Nejsvětější
trojici – Otce, Syna a Ducha Svatého. Tato požehnání
měla odedávna ochránit domov i hospodářství proti
zlým kouzlům, neštěstím a pohromám.

Dovolte nám krátké ohlédnutí za Tříkrálovou
sbírkou, kterou se v našich obcích podařilo
uskutečnit po loňské odmlce v prvních lednových
dnech, přestože ještě v prosinci bylo možné jen těžko
odhadnout, zda se sbírka v klasické podobě s králi v
bílých pláštích bude moci uskutečnit. Obávali jsme
se, že by se znovu mohla přesunout do neosobního
on-line prostředí. Co platilo večer, bylo druhý den
jinak, na poslední chvíli jsme měnili složení našich
tříkrálových skupinek. Novoroční koleda se však
přeci jen v našich obcích mohla rozeznít a koledníci
Tři králové s bílými korunami na hlavách mohli
přinést do našich domovů svá poselství a přání.

Naši Tři králové se z letošní koledy vraceli s úsměvy,
krásným pocitem i naplněnými kasičkami. Výtěžek ze
šesti zapečetěných kasiček v Kratonohách a na

Michnovce činil 23
darovaná částka.

575 Kč. Je

to dosud nejvyšší

Vážíme si však jakékoliv podpory. A děkujeme za ni!
Vám dárcům děkujeme za dobrý skutek, koledníkům
a jejich průvodcům za pomoc, bez které by nebylo
možné sbírku uskutečnit. Tříkrálová sbírka má i svoji
lidskou rovinu. Ti, kdo se jí účastní, vědí, že je o
emocích, dobrých skutcích a laskavých srdcích. Je
také o odvaze, nasazení, velkorysosti a naději. Tu
všichni v těchto časech obzvlášť potřebujeme.

Víte však jaké poselství zanechávají Tři králové při
návštěvě Vašeho domova?
Ve střední Evropě je se svátkem Tří králů historicky
nejvíce spojeno zažité žehnání domů a chlévů, při
němž se na dveře svěcenou křídou píší jména C+M+B
(u nás K+M+B).

Za Obec Kratonohy Radka Lehká a Lucie Šimková
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Poplatek za odstranění komunálních odpadů 2022
Poplatek za odstranění komunálních odpadů bude vybírán v dubnu 2022.
Výše poplatku 740,00 Kč za osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu nebo trvale neobydlenou nemovitost, je
stanovena obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021.
Známky v příslušném počtu Vám budou spolu s pokyny k platbě doručeny do poštovních schránek do konce
měsíce března. Žádáme Vás o jejich vylepení bezodkladně po obdržení a zároveň o odstranění starých známek.
Svozová firma bude provádět kontrolu již od dubna 2022.
Známka zajišťuje vývoz komunálního odpadu ve sběrné nádobě pouze o velikosti 120 litrů.

Poplatek ze psů 2022
Poplatek ze psů bude vybírán také v dubnu 2022.
Výše poplatku činí 100,00 Kč za psa staršího 3 měsíců, jehož držitelem je osoba přihlášená na území obce.

Stočné za rok 2021
Výše stočného za rok 2021 byla stanovena na 35,50 vč. DPH/m3 .
Fakturace bude provedena po získání potřebných údajů od společnosti VAK a. s. Hradec Králové,
předpokládáme v měsíci květnu.
Stočné bude uhrazeno na základě faktury, kterou vložíme do Vaší poštovní schránky v průběhu měsíce května, se
splatností do 30. 06. 2022.
Prosím nezapomeňte uvádět variabilní symbol = číslo faktury, bez něho těžko identifikujeme Vaši platbu.
Fakturované částky při úhradách prosím nezaokrouhlujte.
Stočné bude i nadále vypočteno:
• u nemovitostí připojených na veřejný vodovod - dle podkladů, které obci poskytne společnost VAK a.s.
Hradec Králové;
• u nemovitostí, které mají vlastní zdroj vody (studna, vlastní vodovod) - tzv. směrného čísla a počtu osob.
Od letošního roku je možné veškeré platby v kanceláři obce realizovat prostřednictvím platební karty.
I nadále upřednostňujeme provádění úhrad bezhotovostním způsobem na účet Obce Kratonohy
č. 3028244/0300 s přiděleným variabilním symbolem.
Pokud došlo ke změně v počtu osob, případně dalších údajů, upozorňujeme Vás na povinnost aktualizace
údajů potřebných pro výpočet a evidenci stočného i poplatků.
Oznámení změn doručte prosím bezodkladně do kanceláře obce paní Kadavé, tel. 495 451 617, 732 561 215,
email: kancelar@kratonohy.cz
Potřebné formuláře naleznete na webových stránkách obce pod záložkou Obecní úřad - Formuláře
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Střípky ze školy

angličtiny získají žáci 5. ročníku, které bychom tímto
chtěly co nejlépe připravit na přestup na 2. stupeň
základní školy ve městě.

Máme za sebou těžké covidové období. Pedagogové
učili, suplovali, testovali, zvládali karanténu,
distanční výuku, vlastní nemoc i nápor veřejnosti.
Nepedagogičtí pracovníci se přes všechny překážky,
které nám toto období přineslo, ze všech sil snažili
zajistit bezproblémový chod škol. Rodiče, děti i žáci
byli tolerantní k neustále se měnícím podmínkám a
nařízením. Ve škole, ve školce i ve školní kuchyni se
podařilo vytvořit týmy, kde je jeden druhému oporou,
kde si kolegové vyjdou vstříc a navzájem si pomohou.

Novinkou letošního roku byl kroužek keramiky, který
se pod vedením paní Janelové stal velmi oblíbený. Ve
třech 7-8 členných skupinkách zde tvoří děti
školního i předškolního věku. Děti kroužek
navštěvují rády, při tvoření je příjemná atmosféra a
domů si nosí krásné výrobky. Také jóga s paní
Richterovou se u děvčat těší velké oblibě.
Koncem měsíce března přijedou do školy opět na stáž
4 budoucí ředitelé malotřídních škol, aby se v naší
škole inspirovali dobrou praxí, ověřili si své znalosti
z Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských
zařízení z oblasti práva, pracovního práva,
financování školy, organizace školy a pedagogického
procesu.

Paní učitelky se aktivně zapojily do sebevzdělávání,
kde si prohlubovaly své digitální kompetence. Od
příštího školního roku se rozšíří výuka Informatiky
na 1.st. ZŠ o jednu hodinu. Informatika bude jako
samostatný předmět ve čtvrtém a pátém ročníku,
nicméně digitální kompetence budou dětem
předávány ve všech předmětech a budou součástí
běžné výuky již od 1.ročníku. Také mateřská škola
zařadí digitální kompetence do svého vzdělávacího
programu a v tomto školním roce dokoupí potřebné
vybavení.

V měsíci březnu posílila náš tým paní Mgr. Jana
Komárková, která nahradila pana učitele Vladimíra
Nováka, který v prosinci podal výpověď. Nová paní
učitelka s paní asistentkou vytvořily tým, který
spolupracuje a je plný nápadů, jak zvýšit efektivitu
výuky. Kolegyně dokáží vytvořit příjemné klima při

Celý pedagogický sbor ZŠ i MŠ se také účastní
pravidelných 4 hodinových seminářů Etické výchovy,
která se stává součástí aktivit třídního kruhu ráno
před vyučováním a v mateřské škole během celého
dne. V prosinci a v lednu nás čekala tato témata:
Vztahy a komunikace, Pozitivní hodnocení událostí a
druhých. V březnu až květnu přidáme Empatii,
Pomoc ve vztazích, Prosociální chování a umění
seberef lexe. Třídní učitelky se účastnily 16
hodinového semináře týkajícího se formativního
hodnocení, které ve škole stále více používáme. Aby
bylo prostředí ve škole bezpečné, měly 3 kolegyně
možnost zúčastnit se 40ti hodinového kurzu
zdravotníka.

vzdělávání dětí. Nově jsou žáci 3. a 5. ročníku vtaženi
do skupinového i projektového vyučování
matematiky a českého jazyka, které je pro novou
třídní učitelku prioritou.

V prosinci paní kuchařky převzaly nové moderní
pracoviště, které vzniklo rekonstrukcí školní
kuchyně. Hezké prostředí, moderní spotřebiče a chuť
našich pracovnic ke zkoušení nových věcí napomohly
k postupnému zavádění netradičních potravin a jídel
do jídelníčku dětí i dospělých.
Všichni jsme se na jídla od našich kuchařek těšili.
Nový jídelníček plný zdravého a dobrého jídla je
přijímán s radostí a zájmem.
Národní plán doučování pokračuje i ve druhém
pololetí školního roku 2021/2022 a naše škola se do
něho opět zapojí. Největší časovou dotaci 13 hodin
pro opakování českého jazyka, matematiky a
￼9

Na konci února se žáci 4. a 5. ročníku zapojili do
projektového dne zaměřeného na finanční gramotnost
s názvem Kurz přežití ve světě financí. Žáci se stali
součástí hry, kdy se měli posunout v čase a stát se již
dospělými. Celou hru zkušeně a velmi profesionálně
vedli odborníci z praxe manželé Skalovi. Hned na
začátku dětem položili 2 základní otázky. Umíte si
představit, co všechno si musíte zajistit, abyste mohli
žít v klidu v dnešním světě? Co vše je zapotřebí zaplatit
a kolik co stojí? Smyslem této hry bylo děti seznámit s
principem správného hospodaření, ukázat jim, co
všechno si musí jedna dospělá osoba obstarat a kolik
co stojí. Cílem této hry bylo děti seznámit se základy
domácího hospodaření, jakým způsobem se sestavuje
osobní rozpočet a proč je zapotřebí budovat si finanční
rezervu. Úspěch hry záležel také na zvolené strategii.
Svá rozhodnutí děti konzultovaly v týmu, diskutovaly a
zvažovaly veškerá pro a proti. Děti z obou ročníků
velmi aktivně, zapáleně a úspěšně celou touto
kreativní hrou prošly. Na jejím konci je čekala odměna
v podobě prasátka – pokladničky, do které dostaly za
úkol ukládat peníze, aby se naučily myslet nejen na
dnešek, ale i na dny příští.
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Ve zdravém těle zdravý duch, tak zněl název
projektového dne, kterého se ve čtvrtek 3. března
2022 zúčastnili žáci všech ročníků základní školy.
Žáci se celé dopoledne nezastavili. Nejprve je čekala
ochutnávka známých i méně známých druhů ovoce a
zeleniny. Poté, co otestovali své chuťové buňky,
přišla na řadu příprava několika zdravých a
výživných pomazánek. Žáci si rozdělili úkoly a s
velkou chutí se pustili do krájení, loupání, strouhání,
míchání, mazání, a nakonec i zdobení připravených
jednohubek. S ještě větším zápalem se poté vrhli na
ochutnávání vytvořených dobrot. Po úspěšné
ochutnávce nastal čas na trochu sportu. Na školní
zahradě si děti zahrály fotbal, honěnou a další
pohybové hry. Nakonec si každý nazdobil ovesný
lívanec, který byl sladkou tečkou celého dne.

￼11

Letos jsme ve škole zakončili období masopustu
karnevalem. Přípravy probíhaly celý týden. Žáci
vyráběli nejrůznější girlandy, šašky, škrabošky a
masky. Tím vším pak vyzdobili školní chodbu a
jednotlivé třídy. V úterý 8. března se prostory školy
zaplnily nejrůznějšími maskami a pohádkovými
bytostmi. Ve třídách se pak žáci věnovali učení
zaměřenému na téma karneval. Součástí
karnevalového dne byly i soutěže, hry a tanec.
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Střípky z mateřské školy

K březnu neodmyslitelně patří Knížkový den. I
tentokrát si děti přinesly do školky krásné a zajímavé
publikace. V týdnu s názvem Ten dělá to a ten zas
tohle si děti ze třídy U sluníček vyzkoušely role
cukráře a připravily malé pohoštění pro všechny své
kamarády.

Mateřská škola je zapojena do projektu
Předškolákovo individualizované vzdělávání. Z
důvodu dlouholeté výborné spolupráce, která
spočívala v konzultacích, webinářích, výukových
programech a využívání diagnostického nástroje
Isophie byla mateřská škola vybrána k natočení
medailonku, který bude sloužit jako prezentace
činnosti mateřské školy pro jiné mateřské školy,
které jsou zapojeny do projektu.

V následujících dnech nás čeká Den svatého Patrika,
který oslavíme v zeleném oblečení a paní kuchařky
nám připraví lahodný oběd v této barvě. Rozloučíme
se také se zimou a každá třída vyrobí svou Moranu a
slavnostně ji odnese ze školky.
Na zahradě mateřské školy také proběhla revitalizace
okrasných dřevin a ovocných stromů. Bohužel silný
vítr nenávratně poškodil teepee. Mateřská škola
zakoupila venkovní tabule, nové koberce do jedné ze
tříd a díky rekonstrukci školní jídelny se dočkala
nového vzhledu výdejních okének.

Během uplynulých tří měsíců měly děti možnost
shlédnout pohádková představení. V měsíci lednu za
námi přijelo divadlo U dvou sluncí s pohádkou Jak
zvířátka našla nový domov. V březnu jsme přivítali
lidového loutkaře pana Polehňu s pohádkou Jak šel
Slávek kolem světa.
Letošní karnevalové veselí v mateřské školce bylo na
počest skřítka Kratonožky. Školka se zaplnila malými
skřítky a velké uznání za nápadité a vtipné kostýmy
patří rodičům.
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VÝŇATEK ZE STARÝCH ZÁPISŮ O RODU
RYTÍŘŮ Z BRYSLU, PŮVODEM Z BELGIE

MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO
ČERVENÉHO KŘÍŽE

Tito šlechtici působili na kratonožském velkostatku
od r. 1661 do r. 1692. Předek David z Bruselu byl
klenotník císaře Rudolfa II. David měl syna Jošta, nar.
1595—1635, který byl chemik a také vrchní klenotník
u Rudolfa II. Pracoval s drahokamy i perlami. Jošt
dosti vydělával a tak se z něho stal i finančník. Na
dluhopis si od něj půjčoval samotný císař a spousty
dalších osobností. Peněz si moc neužil, roku 1637
zemřel. Zůstali po něm dva synové a manželka
Veronika Ostrštoková z Alsterlu, která rozpůjčované
finance dala do pořádku a zakoupila feudální statek
Kratonohy a Boharyni , později také Obědovice a
další statky v okolí. Roku 1645 jí zemřel mladší syn
Cyril.

Česká republika se dne 24. února 2022 probudila do
světa, který nezažila posledních 77 let. Válka na

Starší Franc Václav z Bryslu se po složení šlechtické
přísahy r. 1658 stal plnoprávným dědicem. Máti mu
tedy odevzdala otcovské dědictví, velkostatek
Kratonohy a ostatní majetky.

Humanitární pomoc není sprint ale maraton, ve
vleklých válečných stavech bohužel nekončící
proces. Je více než pravděpodobné, že bude potřeba
i v následujících měsících. Snažme se proto
neztratit zájem o dlouhodobou pomoc těm, kteří ji
budou potřebovat.

Ukrajině, v nejrozlehlejší evropské zemi s 41 mil.
obyvatel, není jen dalším „obyčejným konfliktem
někde daleko ve světě, který se nás netýká“.
Jménem Místní skupiny ČČK tímto děkuji všem
obyvatelům, kteří od vypuknutí války na Ukrajině
přispěli finanční, materiální nebo dobrovolnickou
činností civilnímu obyvatelstvu na Ukrajině, ať
prostřednictvím profesionálních českých
humanitárních organizací nebo osobní přímé
občanské angažovanosti.

Je třeba vzpomenout , že Fr. Václav z Bryslu prožíval
své mládí v Kratonohách.

Bude stejně tak důležitá, jako ta okamžitá a akutní,
kterou jsme společně poskytli v nebývalé míře v
minulých týdnech.

V roce 1633 po skončení třicetileté války se dal na

vojenskou kariéru, kde získal hodnost vachmistra v
pěším pluku a mobilitační diplom, kterým jej císař
Leopold I. roku 1629 povýšil do stavu rytířského.
Tyto pocty jej rázem učinili významným šlechticem.
Poté se oženil s Marií Apolenou Dobřenskou.

Koordinovaná pomoc je na Hradecku v současné
chvíli organizována díky fungující spolupráci
pobočky Ministerstva vnitra, Krajského úřadu,
Integrovaného záchranného systému, „nevládek“ a

V zápise je také zmínka o rekonstrukci dvora r. 1664,
kdy se Apoleně narodil syn Fr. Šťastný z Bryslu, který
vyrůstal na rodné tvrzi v Kratonohách, po své
zletilosti v roce 1690 tvrz zdědil.

dobrovolnické aktivitě obyvatel. Doporučujeme
sledovat web www.kr-kralovehradecky.cz/kacpu,
který Vám pomůže zorientovat se v objektivních
aktuálních informacích a potřebách, které se můžou

Oženil se z Barbarou Izabelou Michnovou, pro kterou
to bylo veliké terno, manžel to byl bohatý, měl 150
poddaných, dva velkostatky a byl majitelem domů v
Praze. Brzy po svatbě r. 1692 zemřel.

v čase vyvíjet, často i velmi dynamicky.
Český červený kříž organizuje ve spolupráci s
Ministerstvem zdravotnictví přímou linku na
Ukrajinu, kde působí Ukrajinský červený kříž, který
přebírá zdravotnický materiál, především
chirurgický, a distribuuje ho tam, kde je ho nejvíce
potřeba, v polovině března to byl Kyjev nebo
Mariupol. Tyto dodávky materiálu budou nadále
pokračovat. Více informací včetně možností
zapojení se na www.cervenykriz.eu.

Z tohoto manželství se již jako pohrobek narodila
roku 1692 dcera Barbara, která také po dvou dnech
zemřela.
Vdova Barbara Michnová své dědictví prodala svému
bratru Janu Oktaviánu Kinskému.
V příštím čísle Zpravodaje bude pojednání o závěti a
odkazům majetku svým blízkým i čeládce.

Markéta Vinšová, předsedkyně

Josef Zackl, kronikář obce
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Novoroční pochod
Po roční pauze zaviněné protiepidemickými
opatřeními se uskutečnil 8. ledna 2022 Novoroční
pochod. Sportovní výbor ve spolupráci s Obecním
úřadem v Kratonohách naplánoval trasu
Dobřenickým panstvím.
Jako již tradičně se na povánoční procházku schází
hojná účast zájemců, tak i tentokrát se před
Obecním úřadem sešla hojná účast. Nechyběly
známé tváře pravidelných účastníků a potěšující je
zjištění, že se každoročně zapojuje i mladší
generace. Tento ročník k nám do Kratonoh zavál i
přespolní účastníky. Dorazili i z okolních obcí jako
jsou Obědovice, Syrovátka, Dobřenice a
zaznamenali jsem účast i z Hradce Králové.
V 10,00 hodin jsme se vydali polní cestou „Za
Kuřova“ k železniční trati. Minuli jsme návrší,
kterému se v místním názvosloví říká „U
šoustboudy“. Po lehčím občerstvení na nově
vybudovaném dětském hřišti na Michnovce jsme se
dali do hledání historického pískovcového
hraničního kamene panství Františka Kinského.
Přitom jsme překonali nejbližší nejvyšší
nadmořskou v ýšku 292m.n.m. v blízkosti
zalesněného vrchu Velká Dorota. Odtamtud naše
kroky vedly k letohrádku a přilehlému
Klechtáveckému rybníku, zvanému Špalák. Na
zpáteční cestě jsme se zastavili v Dobřenicích na
prohlídce muzea závodních veteránů, kde nám
majitel CABRIO GALLERY představil rozsáhlou
sbírku svých naleštěných plechových miláčků.
Poslední etapa našeho putování vedla přes
dobřenický zámecký park a Lipinami až do cíle.
Odměnou za pětihodinový pochod a bezmála 16 km
byl v místní hospůdce U kaštanu hovězí guláš z
dílny mistra malířského umění Petra Bohdala.
Sportovní výbor děkuje všem zúčastněným za
skvělou atmosféru a kvituje rekordní počet
účastníků.
Již po dosažení cíle jsme si stanovili datum příštího
pochodu a to 7.ledna 2023.
S přáním pevného zdraví a sportovního ducha v těle
přejeme klidný rok 2022.
Sportovní výbor Kratonohy
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Společenská kronika
Jubilanti
60 let oslavili

Opustili nás
Dostál Miloslav z Michnovky

Zdenka Lebedová, Kratonohy 1, dne 22.12.2021

Kuře Martin z Kratonoh

Zdeněk Vávra, Kratonohy 53, dne 2.2.2022

Vávra Evžen z Kratonoh

Ivo Váňa, Kratonohy 28, dne 8.3.2022

65 let oslavila

Jílková Věra z Kratonoh

Čest jejich památce!

70 let oslavili

Dymešová Jana z Kratonoh
Vyleťal Václav z Kratonoh
Novotná Květuše z Kratonoh
Fučíková Marie z Kratonoh

Připravované akce
75 let oslavil

Pozler Josef z Kratonoh

30.4. 2022 Pálení čarodejnic s průvodem a opékáním
špekáčků, bude upřesněno

80 let oslavila

Hlavatá Anežka z Kratonoh
(domov Libuše)

85 let oslavili

Vaníček Jaroslav z Kratonoh
Bača Alfonz z Michnovky

96 let oslavila

Jánská Růžena z Kratonoh

Gratulujeme oslavencům a přejeme
pevné zdraví do dalších let!
￼20

Narodili se

Jakub Kos, nar. 17.1.2022, Kratonohy 47, rodiče Anna
Fialová a Jiří Kos

Nela Urbášková, nar. 06.12.2021, Kratonohy 134,
rodiče Elena a Radek Urbáškovi
Alžběta Buršíková, nar. 26.01.2022, Kratonohy 138,

Gratulujeme rodičům a dětem
přejeme hodně zdraví, štěstí a
lásky!

rodiče Michal a Radka Buršíkovi
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vyhrazuje právo na grafickou a gramatickou úpravu příspěvků. Za správnost příspěvku (zejména po právní stránce)
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