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Milí spoluobčané,
po krásném jaru je před námi teplé a příjemné léto.
Na obci v jarních měsících proběhlo několik akcí jako
například Noc s Andersenem v knihovně, pálení
čarodějnic na hřišti, stejně jako dětský den, rybářské
závody pro děti a pokládání věnců u památníků. Děti
ze školy si pro všechny občany připravily vystoupení
O dvanácti měsíčkách, které se jim opravdu velmi
povedlo.
I na prázdniny, stejně jako každý rok, máme
naplánováno několik společenských a sportovních
akcí pro všechny. V červenci se jedná například o
utkání našich fotbalistů s legendami ze Sparty Praha
a obecní pouť opět spojenou s velkým fotbalovým
turnajem, tentokrát pro malé i velké fotbalisty. Na
konci měsíce srpna proběhne Obecní sportovní den
zakončený večerním promítáním zajímavého filmu,
jehož titul Vám dáme včas vědět. I letos bude v
červenci ve škole v Kratonohách probíhat příměstský
tábor Velryba k Obědu.
Bohužel, válka na Ukrajině stále pokračuje. Je mi
osobně velice líto všech lidí, kteří museli opustit své
domovy, a považuji za samozřejmé jim pomáhat.
I u nás na úřadě se zamýšlíme nad prudkým
navýšením cen, zejména energií a snažíme se to řešit
nejenom dřívějším zhasínáním veřejného osvětlení,
ale i výměnou sodíkových svítidel za svítidla LED,
které jsou o mnoho úspornější. Další z možností je
například pořízení fotovoltaických panelů na školku,
školu nebo ČOV. Musí ale tato instalace dávat
ekonomický smysl a rozhodně ji nechceme instalovat
jenom proto, že je to teď moderní.
V letošním roce na konci září nás čekají komunální
volby. Chci Vás všechny požádat, abyste přišli k
volbám a ukázali, že Vám na obci záleží.
Vážení spoluobčané, užijte si krásné prázdniny.
Petr Šatalík, starosta obce
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Novinky ze školy a ze školky
Již několik let jsou součástí vyučovacího procesu
projektové dny, které se těší u našich žáků veliké
oblibě. Mají totiž pocit, že si ve škole ,,jen hrají“.
Opak je však pravdou. Děti se učí celý den v bloku, a
to tím způsobem, že zjišťují informace na dané téma,
ve skupině je zpracovávají, utváří si přehled a vedou
diskusi o společně získaných poznatcích.
V pátek 22.4. se celý den naše škola věnovala planetě
Zemi a péči o ni při projektovém dnu Den Země. Celé
dopoledne děti v 1.třídě provázela pohádka O
princezně Zemi, kterou chtěl sežrat hrozný drak
Odpad. Prvňáčci se proměnili v rytíře a rytířky,
jejichž úkolem bylo princeznu Zemi osvobodit a
draka přemoct. Starší žáci projektový den zahájili
dopisem planety Země dětem. Velkým přáním
planety je mít křišťálovou vodu, čistý vzduch a
spokojené, zdravé obyvatele – člověka, rostliny a
živočichy. Toto přání se však nedaří naplnit – žáci se
snažili vymyslet, jak by bylo možné přání splnit, jak
svou Zemi chránit. Na závěr dopoledne jsme se
vydali na procházku obcí, kde jsme sbírali odpadky,
které jsme poté vyhodili do určených kontejnerů.
Domů jsme odcházeli s dobrým pocitem, že jsme
nejen naší obci, ale především naší krásné planetě
Zemi, byť jen nepatrně, pomohli.
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V rámci projektového dne mimo školu jsme v úterý
10. května navštívili Záchrannou stanici pro
ohrožená a handicapovaná zvířata v Jaroměři.
Dozvěděli jsme se, jak záchranná stanice funguje,
povídali jsme si o nástrahách a nebezpečích, která na
zvířata číhají, prohlédli jsme si celý areál a
zachráněné živočichy, o nichž jsme se dozvěděli
mnoho zajímavostí. Společně jsme vymýšleli, jak
můžeme i my pomoci zvířatům, aby ke zraněním
nedocházelo. Čas strávený v záchranné stanici
považujeme za velmi užitečný a odnesli jsme si
spoustu zajímavých zážitků a informací.

￼5

Zásady slušného chování a oblékání jsme si na
naší škole připomněli uspořádáním „Dne v gala“,
který se celý nesl ve znamení slušnosti nejen v
oblékání, ale i v řeči, ve vystupování a v chování k
sobě navzájem. Paní ředitelka, členky učitelského
sboru i žáci přišli do školy ve slavnostním
oblečení a jak jinak, i ve slavnostní náladě,
protože ta k celkové výjimečné atmosféře patří. V
průběhu dne se potom děti dozvěděly, jaký je
rozdíl mezi etikou a etiketou, jak se chovat mezi
sebou navzájem, jak prokazovat úctu starším, jak
je oslovovat, jak slušně komunikovat mezi
sebou,... Žáky 3. a 4. ročníku čekal koncert „Co
Čech, to muzikant“ v sále Adalbertina v Hradci
Králové, který byl plný písniček a povídání o tom,
jak se stát muzikantem. A závěr celého dne?
Slušné chování vás nic nestojí, ale hodně jím
získáte!

Poslouchali jsme nahrávky telefonátů na ZZS a
následně zkoušeli hovory simulovat, připomněli si
život ohrožující stavy i časté úrazy. Na zahradě byla
vytvořena situace hromadného neštěstí, kdy skupina
namaskovaných dětí hrála poraněné a druhá skupina
se ocitla v roli zachránců. Hlavním přínosem tohoto
projektového dne bylo, že se žáci naučily řešit
modelové situace při poskytování první pomoci,
zjistili, že není třeba žádná odbornost a zvládne to i
laik. Naučili se vyhodnotit danou situaci a její
bezpečnost pro sebe, jako zachránce. Neboť cílem
první pomoci není, aby zachránce nesprávným
vyhodnocením situace zemřel, těžce se zranil,
nakazil sebe i svoji rodinu, ale pokud to lze, aby
napomohl odborníkům zachránit lidský život.

Projektový den První pomoc živě jsme s žáky
již delší dobu plánovali a těšili se na něj. Cílem
tohoto projektového dne bylo seznámit děti s
první pomocí. Lektorky první pomoci ze
společnosti PPživě s.r.o. děti seznámily se
zásadami první pomoci, zopakovaly s nimi
telefonní čísla IZS a ukázaly aplikací Záchranka.
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V pátek 29.4. jsme na naší škole uspořádali
čarodějnický den. Poslali jsme pozvánku i do školy
v Bradavicích, ale kolegové už měli naplánované
čarodějnické rejdění jinde, tak jsme si museli
vystačit sami. Všichni žáci i paní učitelky přišli v
nádherných kostýmech a náležitě namaskovaní,
takže bychom si před "Bradavičáky" rozhodně ostudu
neudělali. V průběhu dne počítali malí čarodějové,
kolik košťat je zapotřebí k přepravě určeného počtu
čarodějnic, když některá pometla jsou dvoumístná,
kolik přestávek na odpočinek je potřeba během cesty
udělat, jak dlouho bude trvat cesta pro "normální" a
"turbo" koště a další čarodějnické počty. Na hodině
tělocviku se zúčastnění učili, jak správně na koště
nasedat a seskakovat z něho a další nezbytnosti
čarodějnického řemesla. Stihli jsme také na zahradě
uvařit lektvary. Akce se všem líbila a moc se těšíme
na příští akce Ježibab a Ježidědků!!!

￼7

Žáci 4. a 5. ročníku se 12.4.2022 zúčastnili 24.
ročníku turnaje ve vybíjené málotřídních škol
pořádaného ZŠ Malšova Lhota. Turnaje se zúčastnilo
7 smíšených školních týmů. Turnaj byl hrán
systémem „každý s každým“, takže reprezentanti
naší školy sehráli celkem 6 zápasů. I přesto, že první
2 turnaje žáci prohráli, našli v sobě tolik odhodlání,
že ve zbývajících čtyřech zápasech umožnili
soupeřům získat pouze 1 remízu a 3krát opustili
hřiště jako vítězové. V konečném pořadí skončili žáci
na krásném třetím místě.

Ani sportovním aktivitám jsme se v tomto pololetí
nevyhýbali. Dne 29.3.2022 se děti zúčastnily
sportovního dopoledne s názvem Škola v pohybu pod
vedením pana trenéra Bc. Jakuba Novického z
Fotbalové asociace České republiky. Akce se odehrála
ve venkovních prostorách školy, kde byli žáci
rozděleni do několika týmů. Děti začaly zábavnou
rozcvičkou, seznámily se se základními pravidly
fotbalu a na závěr si všichni zahráli přátelská utkání,
kde se vzájemně velmi podporovali.
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Na začátku dubna proběhl ve škole zápis do 1.třídy
„Procházka pohádkou“, kterého se zúčastnilo 9 dětí z
obce Kratonohy a Obědovice. Všechny nachystané
úkoly děti zvládly a jsou přijaté k základnímu
vzdělávání v naší škole.
Koncem května se celá škola zúčastnila nádherného
výletu do Centra řemesel a bylinné zahrady
Botanicus v Lysé nad Labem. Jak se výlet podařil si
můžete přečíst od Terezky Vyleťalové, žákyně 3.
ročníku:
Náš výlet
Ve čtvrtek 26.5. jsme jeli se školou na výlet. Byli jsme v
botanické zahradě. Platili jsme grošema, jeden groš stál
10 Kč, 2 groše stály 20 Kč.
Viděli jsme tam husy, kozy a jiná zvířátka.
V centru řemesel se nachází provaznictví, hrnčířská
dílna, rýžoviště zlata , loutkářská dílna, můžete si
vyrobit svíčku a obrousit kámen. Domů jsem si koupila
rakytníkové mýdlo, svíčky ze včelího vosku a dva krásné
broušené kameny. Na výletě se mi moc líbilo, určitě bych
se tam chtěla ještě podívat s rodinou.
Terezka Vyleťalová
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První červnový týden byl pro školáky ve znamení
dopravy. Na multifunkčním hřišti totiž vyrostlo
putovní dopravní hřiště. S žáky základní školy jsme
toho naplno využili a teoretické znalosti z dopravní
výchovy jsme doplnili o praktické jízdy. Každý den
dopravní hřiště navštívila jedna třída.
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Před samotnou jízdou bylo vždy nutné zopakovat
pravidla silničního provozu a dopravní značky.
Vyzkoušeli jsme si, jak funguje kruhový objezd, jak
správně přecházet silnici a proč je důležité nosit
přilbu při jízdě na kole.

Dne 1.dubna jsme si užili Den bláznivých účesů, 1.6. jsme pak oslavili Den Dětí.
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Do konce školního roku chybí již jen pár dnů. Nás
však ještě čeká zajímavý program.

Tradiční rej čarodějnic a čarodějů proběhl na konci
dubna na zahradě mateřské školy, při kterém děti
plnily řadu zajímavých úkolů. Pro nejstarší
předškoláky byl připraven cyklovýlet do Kosiček.
Všichni stateční cyklisté dorazili do cíle bez újmy a
po zásluze za své sportovní výkony byli oceněni
mraženou dobrotou. Malým dárkem čekal na všechny
děti v rámci oslavy Mezinárodního dne dětí.

V červnu se žáci 5. ročníku pojedou podívat do ZŠ
Kukleny, kam budou v září přestupovat na 2.stupeň.
Žáci 5. ročníku si s podporou spolužáků 3. a 4.
ročníku připravují na rozloučení se školou v
Kratonohách malou operetku od Z. Svěráka a J. Uhlíře
„O dvanácti měsíčkách“. Nejdříve pohádku zahrají
svým kamarádům z mateřské školy, potom si na své
vystoupení do obecního sálu dovezou obyvatele
Domova Libuše, kam pozvou i starší občany z
okolních obcí. Všichni se těší na finální vystoupení,
které bude dne 28.6. v rámci Rozloučení s páťáky, na
které jsou pozvány všechny děti školy se svými
rodiči. Dne 20. 6. proběhne pasování prvňáčků na
čtenáře v knihovně v Kuklenách. V pátek 24.6. nás
čeká branný den a poslední dny ve škole v tomto
školním roce. Po vysvědčení budou následovat
dlouho očekávané prázdniny. Ve škole se opět
sejdeme ve čtvrtek 1. 9. 2022.

Ve spolupráci s MAP měla mateřská škola možnost
využít dopravní hřiště. Nejmladší děti si vyzkoušely
reakce na semafor a na chodce, starší děti při jízdě
reagovaly na dopravní značení, vyzkoušely si jízdu ve
slalomu i cyklistické závody.
Předškoláci navštívili 1. třídu, kde se setkali se svými
kamarády a vyzkoušeli si připravené aktivity s paní
učitelkou Evou Majkusovou ze základní školy.
Mateřská škola také pořádala sportovní týden. Mezi
olympijské disciplíny patřily běh, hod do dálky, skok
do písku, chůze a běh na překážkové dráze a hod
oštěpem. Všichni olympionici byli odměněni
diplomem a čokoládovou medailí.

Děti z mateřské školy si plnými doušky užily jarní
měsíce. U příležitosti Dne Země nejstarší děti
pomáhaly s úklidem odpadků cestou k písníku
Obědovice. Třída Sluníček putovala za dešťovou
kapkou k Třesickému rybníku, navštívily knihovnu v
Obědovicích a rozprostřely svou piknikovou deku u
rybníku Lednice. Mladší děti ze třídy Hvězdiček
prožily piknik na zahradě mateřské školy. Velmi se
dětem líbila ukázka dravců, na které děti mohly
obdivovat káně lesní, orla skalního, poštolku
obecnou, sovu pálenou, výra velkého a další.

V následujících dnech se těšíme na divadelní
představení dětí ze základní školy, čeká nás výlet na
zámek Potštejn, přivítáme nové kamarády na
adaptačním dni v mateřské škole a pochlubíme se
svými tanečními a hudebními dovednostmi na
vystoupení dětí z kroužku Tanečků a Skřivánků. Na
samý závěr školního roku si užijeme Zahradní
slavnost, kde proběhne pasování předškoláků na
školáky a také je pro nejstarší děti připraven
indiánský večer se spaním v mateřské škole.

Vzhledem k tomu, že základní škola i mateřská škola
čerpá finanční prostředky z Evropských
strukturálních fondů v rámci OP VVV
prostřednictvím výzvy 02 20 080 Šablony III, využila
možnost zařadit projektové vyučování ve spolupráci
s odborníkem do vzdělávací nabídky. Všechny
programy souvisely s enviromentální výchovou. Děti
měly možnost navštívit komentovanou prohlídku
ZOOPARKu Stěžery, plnily úkoly připravené
pedagogy a odborníkem. Obdobná spolupráce
proběhla i se Střediskem ekologické výchovy Sever v
Hradci Králové, kde se po dobu dvou projektových
dnů děti blíže seznamovaly s životem společenství
včel a mravenců.

Milé děti, rodiče, čtenáři zpravodaje, přejeme vám,
abyste v létě načerpali síly na další školní rok. Užijte
si letní měsíce s lidmi, které máte rádi, na místech,
kde se vám líbí a kde je vám dobře.
V září se s vámi těšíme na shledanou.
kolektiv zaměstnankyň školy
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Spolek pro Kratonohy

Na startu dostalo každé dítko mapku, kudy se má
vydat. Na stezce dlouhé přibližně 1 km bylo celkem
11 stanovišť. Na každém z nich se z dětí alespoň na
chvíli stali dospělí a vyzkoušely si, co obnáší různá
zaměstnání. Z dětí se tak stali myslivci, rybáři,
učitelé, kadeřnice, lékaři, číšníci.… Za každý splněný
úkol děti obdržely písmenko do tajenky. Písmenka
však byla zpřeházená a na konci stezky děti čekal
poslední úkol tajenku vyluštit. Někdy museli pomoci
i rodiče. To byste nevěřili, že i oni si lámali hlavu s
tím, co se dá složit z písmenek “ÍVNPKAPEŘE“ za
slovo… Za vyluštěnou tajenku děti dostaly sladkost,
kelímek popcornu a vybraly si hračku dle libosti. Poté
je čekala volná zábava- trampolína, tvoření
obrovských bublin. Kdo měl chuť, opekl si párek na
ohni. Celým dnem nás provázela hudební produkce
Martina Chalupy, za což mu děkujeme! Dále je nutno
poděkovat všem, kdo se byť sebemenším přičiněním
na dětském dnu podílel. Skutečnost, že se mnoho
rodin s dětmi zdrželo do setmění, je pro nás největší
odměnou a hnacím motorem k realizaci budoucích
ročníků.

V sobotu 30. dubna se na fotbalovém hřišti konal rej
čarodějnic. Děti dorazily v čarodějnických kostýmech
s vysokými klobouky a přímo na místě si mohly
kostým doladit vlastnoručně vyrobeným koštětem.
Další kreativní činností byla výroba pavouků nebo
luceren s čarodějnickým motivem. Na děti také
čekala sladká odměna a opékání špekáčků. Celou akci
pak doprovázela diskotéka vedená DJ Martinem
Chalupou. Po sedmé hodině se průvod přesunul na
tradiční místo pálení ohně u lesíka za Vlasákovými.
Nadšený průvod rodičů a dětí s lucernami se poté
znovu přesunul zpátky na fotbalové hřiště, kde
pokračovali v čarodějnickém veselí ještě nějakou
dobu po setmění. Díky relativně teplému počasí a
velké účasti lidí se akce opravdu vydařila.
Letošní rok nám vyšel dětský den v Kratonohách
na sobotu 4.6.2022. Všichni jsme s napětím sledovali
předpověď počasí a přáli si, aby slibované dešťové
přeháňky nedorazily. Počasí nám nakonec přálo a
sluníčko nás provázelo celým dnem. Dětský den s
doprovodnou HRAVOU STEZKOU pro děti začal v
15.00 hod.

Pavlína Jiránková, předsedkyně
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MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO
ČERVENÉHO KŘÍŽE
Výroční schůze MS ČČK Kratonohy se uskutečnila
předposlední dubnovou sobotu v sále Hostince U
Kaštanu. Poslední dvě výroční setkání jsme musely
kvůli „covidovým“ rokům preventivně odložit a
stejně tak omezit naše každoroční aktivity. Tentokrát
nám ale naštěstí už žádné shromažďovací omezení
plány nenarušilo a mohly jsme se sejít a to v téměř
tradičním počtu třiceti členek. Shodly jsme se na
společné vůli nadále naše sdružení v Kratonohách
rozvíjet, byť někdy už síly ubývají nebo se z
pracovních důvodů již nedostává tolika času jako
dříve. Ale přetrvávající hojná účast na našem
posezení ukazuje, že stále máme chuť se sejít,
popovídat a společně vymyslet, co zase podniknout.
V květnu jsme tak vyrazily na výlet do Nového města
nad Metují, kde jsme měly domluvenu prohlídku
zdejšího zámku a přilehlých zahrad. Počasí nám opět
vyšlo dle objednávky, takže odpolední zmrzlina a
káva na náměstí chutnala výborně. Zájezd pořádáme
díky finančnímu přispění obce pro všechny obyvatele
z Kratonoh a Michnovky, nejen členy, a jakoukoliv
věkovou kategorii. Letos jsme podnikly i družbu se
sousedy a na palubě autobusu srdečně přivítaly také
cestovatelky z Obědovic. Budeme moc rády, pokud s
námi příští rok do jiné destinace, o které
informujeme vždy s předstihem, vyrazíte taky.
Na termín červencového víkendu 23. – 24.7.2022
pomáháme zajistit výstavu sbírky, se kterou se zdejší
sběratel a kronikář p. Zackl dostal do České knihy
rekordů za rok 2021. Výstava by měla být přístupná
na sále Hostince U Kaštanu v sobotu mezi 13.00 –
18.00 hodinou, v neděli mezi 8.00 – 18.00 hodinou.
Bližší informace budou k dispozici na plakátech a
pozvánce v druhé polovině července.
Krásné léto přeje za MS ČČK Kratonohy
Markéta Vinšová, předsedkyně
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Pokračování historie rodu
rytířů z Bryslu, majitelů
velkostatku Kratonohy

V patře byla další jídelna, hostinské pokoje, dvě
alchymistické laboratoře. V truhlách a v kancelářích
byly uloženy písemnosti pro správu velkostatku.
Písemnost o rytířském stavu F.V. Brysla a stav že byl i
krajským hejtmanem. Měl ve své knihovně řadu
odborných spisů alchymistických a chemických, i
významná díla teologická a filozofická. Byly tam
František Václav Brysl byl vlídný člověk, a tak i na tavící pece a zásoba chemikálií, křivulí a náčiní.
smrtelné posteli r. 1583 se snažil své poddané řádně
Čerpáno z dobových archivů, Josef Zackl, kronikář obce
podělit částí svého majetku. V přesném
hierarchickém sledu odkázal svému radovi, hraběti
Hartichovi svůj oděv, svému lékaři pár kočárových
koní, malíři Karlu Škrátovi 3 centýře másla,
komornímu Ablerovi Zwicklerovi 100 dolarů a jeho
synovi kus zlata v ceně 6 dukátů, synovu vychovateli V pátek jsem zjistil, že na půdě dílny se mi rojí
100 zlatých a svému sekretáři Antonínu Dvořákovi včelky. Večer jsem zadělal dírky odkud vylézaly, ale
300 zlatých. Všichni Bryslovi služebníci dostali ze ráno jich na střeše bylo snad tisíc. V uličce jsem
závěti dvojnásobek svého ročního platu. Také slyšel děti a na zdi pod okapem byl přichycený jeden
sloužící jen za jídlo obdržel 50 zlatých. F.V. Brysl si v roj. Druhý roj byl u souseda, který již zavolal místní
závěru života dobře uvědomil své vykořisťovatelské chovatele včel, pana Petra Voženílka a Jiřího Trnku.
JÁ. Podobné výrazné humánní poslání s nesporným Chovatelé si přinesli potřebné pomůcky. Pan Trnka
sebekritickým pokáním má poslední bod jeho závěti se ještě opakovaně informoval, jestli je vše v
určené jeho poddaným velkostatku Kratonohy. Ten pořádku.
obsahuje cennou informaci o dané kalorické dávce
poddaným. F.V. Brysl totiž stanovil, že celý rok po Nejenom já, ale všichni, kteří uličkou procházejí
jeho smrti bude povinna jeho pozůstalost z děkují za příkladnou pomoc.
prostředků velkostatku poskytnout vždy jednou v
Josef Zackl
měsíci v kratonožských stodolách pohoštění, a to
všem někdejším poddaným na třech mlatech pro
muže, ženy i děti o dvou chodech. Pán stanovil na
osobu dávku jedné libry masa, půl libry vařeného a
půl pečeného. Také dávku piva /2.žejdlíky/ pro muže
1. žejdlík pro ženu a půl pro dítě. Ještě také
neomezený příděl chleba. Nad touto mimořádnou
celoroční stodolní hostinu měl pověřření testátora Roj včel u pana Zackla
bdít Jan Ignác Puc z Adlersturmu.

Příkladná pomoc

Toho roku 1583 stanovil F.V.Brysl naturální deputát
pro Maxmiliána Fer. v Saltza od kterého on koupil
statek v Obědovicích a ještě sepsal dovětek k závěti,
kde nahradil poručníka svého syna Jana Petra Straku
z Nedabylic s tím, že Straka je jeho syna blízký
příbuzný. V té době Brysl převzal svůj dům v Praze
čp. 490 na Velkopřevorském náměstí včetně dalších
objektů, které nechal přepsat na svého syna
Františka Šťastného Brysla.
Komorník Kučera popsal kratonožskou tvrz F. V.
Brysla jako obytnou a správní jednotku s řadou
vedlejších skladových, kulturních a technických i
lékárnických prostor, jejich mobiliář a uložené
zásoby. To vše zaznamenal. V přízemí byla velká
jídelna, dvě ložnice, kuchyně a řada menších komor.

Zásah včelaře Petra Voženílka
při rojení včel
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POŠTA PARTNER KRATONOHY
Kratonohy čp. 31, PSČ 503 24
Tel. kontakt: 495 450 141, 732 254 937

změna otevírací doby ode dne 01.06.2022

Pondělí

14.00 – 17.00 hod.

Úterý

08.00 – 11.00 hod.

Středa

14.00 – 18.00 hod.

Čtvrtek

14.00 – 15.30 hod.

Pátek

08.00 – 09.30 hod.

Z výletu do Nového Města nad Metují

Z pálení čarodejnic

￼18

Noc s Andersenem
Po dvouleté pauze se dne 1.4.2022 opět uskutečnila
Noc s Andersenem s pořadovým číslem 22. Jako
letošní téma jsme si vybrali 135. výročí pohádek od
Josefa Lady a mezinárodní den ptactva.
Sešli jsme se v 17.00 hod. v místní knihovně. Celkem
se na letošní akci přihlásilo 6 dětí, které se po
příchodu rozdělily do dvou týmů se jmény Tři špunti
a Puberťáci. Jako první část programu byl pohádkový
kvíz (který obsahoval otázky z knížek Josefa Lady) a
ptačí kvíz. Když děti vyplnily oba kvízy, dostaly za
úkol nacvičení pohádky (bajky). Po vyplnění kvízů
jsme se přesunuli k večeři v podobě pizzy.

Jako další přišla na řadu výroba pohlednice podle
vzoru Josefa Lady. Děti měly vytvořit pohlednici,
podle typických znaků, které jsme následně společně
odeslali do místní školy. Po vytvoření pohlednic jsme
se přesunuli na výrobu ozdobných velikonočních
vajec. Každé družstvo obdrželo polystyrenový
odlitek, který společnými silami ozdobily. Jako
poslední úkol nás čekalo vytvoření korálkového
náramku, které si každé dítě odneslo domů. Za
všechny splněné úkoly a za to, že celý večer i noc
úspěšně zvládly, byly oceněny knihou a pamětním
listem.. Myslíme si ale, že největší odměnou jim bylo
právě trávení kouzelných chvil ve škole s kamarády
při čtení a prožívání příběhů postav z knížek.
Kateřina Krejčí, knihovnice

Otevírací doba knihovny na prázdniny:
28.7.2022 16.00 - 17.00 hod.
11.7.2022 16.00 - 17.00 hod.
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Rybářský spolek
Každoroční rybářské závody v Kratonohách se
uskutečnily 21.5. 2022 na krásném rybníku
„Bohdalák“. Letošní účast byla menší, malých rybářů
se sešlo 25, ale to z radosti z ulovených ryb vůbec
neubralo. Pro malé rybáře jsme připravili kromě
bohatých cen i občerstvení s hlavním lákadlem v
podobě domácích palačinek a párků v rohlíku.
Občerstveni byli samozřejmě i velcí strávníci a
fanoušci. Děkujeme všem za účast, sponzorům za
dary a velmi se těšíme na další ročník. Dne 4.6. 2022
uspořádal Spolek pro Kratonohy dětský den v podobě
Hravé stezky, kde jsme na stanovišti na Rybníku
Bohdalák připravili pro děti malou poznávací
hádanku v podobě kartiček ryb, ptáků a rostlin.
Všechny děti dostaly na cestu malé občerstvení. V
loňském roce jsme uspořádali obecní brigádu na
písáčku za Vlasákovými, kde byly odstraněny nálety a
popadané stromy. Letos na podzim bychom chtěli
pokračovat další etapou a tímto chceme poprosit
občany o jejich účast, termín bude upřesněn.
Josef Kašpar, předseda
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Společenská kronika
Jubilanti

Opustili nás

60 let oslavil

Šikl Vladimír

Jiřina Štěpánková, Kratonohy 1, dne 20.03.2022

65 let oslavili

Košťál Pavel

Rudolf Veverka, Kratonohy 26, dne 07.05.2022

Vyleťal Petr

František Janíček, Kratonohy 27, dne 08.05.2022

70 let oslavily

Gallyová Oldřiška

Čest jejich památce !

Vyleťalová Marie
75 let oslavily

Dostálová Alena
Kholová Jiřina

80 let oslavila

Vávrová Jaroslava

85 let oslavil

Souček Zdeněk (domov Libuše)

90 let oslavil

Kadavý Ladislav

97 let oslavil

Biel Oldřich (domov Libuše)

Gratulujeme oslavencům a
přejeme pevné zdraví do
dalších let!
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Narodili se
Sabina Palme, nar. 17.03.2022, Kratonohy 143, rodiče
Aneta a Daniel Palme

Zbyněk Khol, nar. 03.05.2022, Kratonohy 164, rodiče
Tereza Holečková a Zbyněk Khol

Dominik Kuch, nar. 11.6.2022, Kratonohy 67, rodiče
Mariana a Martin Kuchovi

Gratulujeme rodičům a dětem
přejeme hodně zdraví, štěstí a
lásky !
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Obecní zpravodaj vydal Kulturní výbor Zastupitelstva obce Kratonohy nákladem 320 ks. Periodický tisk
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