Obecní zpravodaj
Kramolna, Trubějov, Lhotky

„KDO NEPŘIŠEL, O HODNĚ PŘIŠEL“
...tak bychom mohli nazvat sobotu 20. června 2015, kdy naše obec
oslavila 600ti-leté narozeniny.
Tento významný den zahájila slavnostní mše svatá v kapli Panny
Marie, sloužena P. Boguslawem Partykou, který vzpomněl na všechny
živé i zesnulé a všem obyvatelům vyprošoval hojnost Božího požehnání.
Celá oslava pak probíhala na hřišti za obecním úřadem, kde byl
připraven bohatý program pro malé i velké, mladší i starší, pro sportovce
i nesportovce. V sále OÚ jsme mohli shlédnout dobové fotografie a
přečíst výňatky z kronik o historii našich tří obcí – Kramolny, Trubějova
a Lhotek. Mateřská škola otevřela své dveře všem, kdo chtěli zavzpomínat na své dětství anebo si jen tak pohrát. Celá akce dávala možnost
potkat se se známými sousedy, s neznámými se seznámit a se všemi si
pak srdečně popovídat. O témata nebyla nouze, zvlášť když se u toho tu
a tam popila štamprlička nebo pivečko, zakouslo se do koláčku nebo se
pochutnalo na masíčku. I když počasí nebylo moc příznivé, ti kdo chtěli,
si náladu zkazit nedali. Hojná účast a zábava končící v pozdních
nočních hodinách vypovídá, že oslava byla vydařená.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli nejen na přípravě oslavy, ale
i na její realizaci a také všem, kteří přišli.
Těšíme se na další společná setkávání.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE:
-

-

-

POZOR změna !! Úřední hodiny o prázdninách : středa
8.00–12.00, 14.00–17.00 hod.
Připomínky, náměty a dotazy můžete řešit prostřednictvím
tel. č.: 491 428 934 i e-mailu: info@kramolna.cz nebo
ou.kramolna@tiscali.cz
Informace jsou uveřejňovány na webových stránkách obce
www.kramolna.cz
Na obci funguje pracoviště Czech POINT. V úředních
hodinách Vám může být za poplatek vystaven výpis
z katastru nemovitostí, rejstříku trestů, obchodního
rejstříku, výpis z bodového hodnocení řidičů apod..
Každé první pondělí v měsíci (včetně prázdnin) provádí od osmi
hodin v budově obecního úřadu pedikérské služby paní
Jaroslava Klímová. Cena za služby je 120,-Kč. V případě dotazů
je možné volat tel. 728 513 946.

O ČEM JEDNALO OBECNÍ ZASTUPITELSTVO:
-

Uzavření smlouvy o odebírání odpadů mezi obcí Kramolna
a firmou Petr Jiroušek, Studnice
- Uzavření pachtovní smlouvy na pozemky obce se společností
AGRO PROVODOV a.s. na dobu neurčitou
- V souladu se schválenými Zásadami poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu obce, byl poskytnut příspěvek :
ČSŽ klub Kramolna – BIKRAŽE - na 5 avízovaných akcí pro občany
obce, ve výši 20 400,-Kč.
Sbor dobrovolných hasičů v Kramolně - na nákup materiálu na sportovní účely v hodnotě 15 000,-Kč.
TJ Sokol Kramolna – na kompletní úpravu tenisové hřiště finance
ve výši 140 000,-Kč.
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Byla podepsána smlouva se společností ASEKOL a.s. Jedná se
o pronájem E-domku ( na vysloužilé domácí malé a velké elektrospotřebiče…..) a pronájem E-boxu ( baterie, akumulátory….).
Se společností Zdeněk Kudrnáč, Brzice je nově sepsána smlouva na poskytování internetu pro OÚ a knihovny (Kramolna
+Trubějov). Chtěli bychom tímto i upozornit na nový přípojný
bod a tím i možnost připojení se k rychlému internetu v obci
Trubějov. Veškeré informace na http://www.kudrnac.net
Naše obec potvrdila účast v občanském sdružení Mezi Úpou
a Metují (MAS). Od účasti v MAS obec očekává větší informovanost a poradenství v oblasti dotací. Podrobnější informace
o sdružení lze získat např. na http://www.meziupouametuji.cz/.
Zastupitelstvo schvaluje nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na k.ú.obce Kramolna.
Odsouhlasilo žádost Mysliveckého sdružení Kosná hora o povolení výsadby 20-30 stromků (jírovec, jeřáb, jabloň) v k.ú. Městská Kramolna (poblíž vojenského hřbitova). Účelem je zvýšení
úživnost honitby pro spárkatou zvěř.
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informaci o petici
za odstranění stožáru základnové stanice T-mobile Czech
republic a.s. a podporuje požadavky našich spoluobčanů.
Bylo schváleno nenavýšení odměn neuvolněných členů
zastupitelsva.
Dále zastupitelstvo odsouhlasilo postup pro převod autobusové
zastávky v k.ú. Trubějov od Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových. Tato zastávka byla vybudována v roce
1965 občany obce.
Oznamujeme také, že byla výběrovým řízením schválena firma,
která provede opravy obecních komunikací.
ZO Kramolna schvaluje záměr vytvoření strategického plánu
obce a záměr na vytvoření pracovní skupiny za tímto účelem.
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Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje finanční příspěvek
z rozpočtu obce na dopravu hendikepovaných klientů do
zařízení pro poskytování sociálních služeb Občanskému
sdružení CESTA v hodnotě 10 000,-Kč.
Dále byl odsouhlasen na základě výběrového řízení nákup
jednoho většího herního prvku do obce Lhotky a tři nová
pískoviště se zakrytím, která nahradí stávající a nevyhovující
pískoviště na našich obcích.

DALŠÍ OZNÁMENÍ:
Obecní knihovna v Kramolně bude ve středu 19.8.2015 zavřena.
Kdo má zájem o DVD záznam z průběhu oslavy obce Kramolna, obraťte
se na OÚ.
Upozorňujeme , že v době prázdnin bude v našich obcích probíhat významný
akademický výzkum, jehož cílem je získat dosud chybějící informace o
životních podmínkách českých domáctností. Bližší info ve vývěskách OÚ.
Apelujeme na vaši ohleduplnost! Zdržte se o nedělích a státem uznaných
svátcích hlučných pracovních aktivit jako jsou například sekání trávy
motorovou sekačkou a řezání dříví motorovou či elektrickou pilou. Pokud už
to psychicky nevydržíte a musíte se za každou cenu pustit do práce, vynechejte
alespoň časné ranní, polední a poobědové hodiny. Jsou mezi vámi pracující
lidé, kteří si v tyto dny potřebují odpočinout. Mějte na paměti, že práce nikdy
nikomu neutekla, ale život ano.
Po naší obci se potulují „nenechavci“, kteří by se rádi na váš úkor obohatili.
ZAMYKEJTE, ZAVÍREJTE, i když jste doma nebo na zahradě. Otevřená
garáž či přední vchod jsou pravým lákadlem pro tato individua.
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VOLNÁ MÍSTA VE ŠKOLCE
Mateřská škola nabízí rodičům z Kramolny a širokého okolí volná místa pro
děti k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2015/16. Školka se nachází
v blízkosti lesa s velikou školní zahradou, kterou děti využívají k pobytu na
čerstvém vzduch a k tvořivým a pohybovým aktivitám. Vzdělávací program
je zaměřený na rozvoj dítěte směrem ke snadnějšímu vstupu do společnosti.
Obsahuje spoustu zajímavých a pestrých aktivit.
Navštivte naše internetové stránky (skolkakramolna.vcelarskekurzy.cz)
a podívejte se, co všechno naše školka nabízí. Pokud projevíte zájem
o umístění svého dítěte, zastavte se s vyplněnou přihláškou poslední týden
v srpnu v MŠ.
Těšíme se na Vás
Zuzana Koubková, ředitelka MŠ

VODOVODY A KANALIZACE NÁCHOD
Vážení odběratelé,
protože s nástupem letního počasí a zvýšenými odběry vody z vodovodu
se opět začínají vyskytovat problémy se zakalením vody, přistoupíme znovu
k pravidelnému odkalování vodovodní sítě v Kramolně, Lhotkách a Trubějově.
Termíny odkalování byly prozatím stanoveny následovně: 16.6.2015, 14.7.2015,
18.8.20105, 15.9.2015
V závislosti aktuální situaci jsme samozřejmě připraveni tento harmonogram
upravit.
Žádáme vás, abyste v uvedených dnech den omezili spotřebu vody na nutné
minimum, protože se vyplachované sloučeniny železa mohou při odběru vody
dostávat do vodovodních přípojek. Kromě pravidelného odkalování vodovodní
sítě bude v období srpen-září vyměněno 175 metrů vodovodního potrubí mezi
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Přestože se od loňského roku situace podstatně zlepšila (většina rozborů vody
v ukazateli Fe odpovídá požadavkům vyhlášky ministerstva zdravotnictví č.
252/2004 Sb., tj. pod 0,2 mg/litr), v některých částech obce se zmíněné
problémy nepravidelně objevují. V žádném případě se však nejedná o stav,
který by mohl vyvolat zdravotní problémy.
Zároveň bychom vás chtěli požádat, abyste při napouštění svých bazénů
omezili částečně průtok vody (např. užitím ½“ hadice) a prodloužili dobu jejich
napouštění, protože zvýšením průtoku vody v potrubí dochází ke strhávání
usazených částeček železa a zhoršení kvality vody.
V případě zjištění výraznějšího zhoršení kvality vody volejte prosím
vodárenský dispečink v Náchodě, tel. 491 419 222 nebo 602 610 256.
Děkujeme Vám za pochopení.

Ing. Karel Vaněk
provozní náměstek
V Náchodě 10.6.2015

ODPADY – TŘIĎTE SPRÁVNĚ, MÁ TO SMYSL
Na obecním úřadě byl instalován sběrný E–BOX pro sběr drobných
elektrozařízení. Je umístěn za dveřmi u vchodu.
Do E–BOXU patří: kalkulačky, počítačové myši, klávesnice, přehrávače, MP3
přehrávače, kamery, fotoaparáty, telefony aj. s max. rozměrem: 27 x28 cm
Do E–BOXU nepatří: žárovky a zářivky, baterie a akumulátory, ostatní předměty či odpady.
Žlutý kontejner na plasty
Do kontejneru na plasty patří: plastové sáčky, nákupní tašky a pytle, obaly
a fólie, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balicí fólie od spotřebního
zboží, obaly od CD disků, prázdné nádoby a přepravky, plastové hračky a jiné
plastové předměty, polystyren, (větší části hodně nalámané) apod.
6.

Obecní zpravodaj
Kramolna, Trubějov, Lhotky

Bílý kontejner na kovy
Do vytříděných kovů patří: plechovky od potravin, nápojové plechovky,
ostatní kovové obaly, nádoby od kosmetiky apod.
Do vytříděných kovů nepatří: obaly znečištěné zbytky potravin a chemickými
látkami, např. plechovky od barev a jiných nebezpečných látek apod.
Nápojové kartony (oranžové pytle)
Do vytříděných nápojových kartonů patří: vypláchnuté a sešlápnuté
vícevrstvé obaly od nápojů a potravin, např. od mléka, džusů, vína, kefírů
apod.
Do vytříděných nápojových kartonů nepatří: "měkké sáčky", například od
kávy a různých potravin v prášku ani nápojové kartony obsahující zbytky
nápojů a potravin.
Nápojové kartony jsou složené ze tří materiálů: papíru (dá obalu pevnost
a tvar), hliníkové fólie (chrání obsah před pronikáním světla) a platové fólie
(nepropouští vodu ani mikroorganismy). Vytříděné nápojové kartony se odváží
do papíren, kde se využívají pří výrobě papíru nebo při výrobě desek, které se používají jako stavební a izolační materiál.

Deponie
Prosíme všechny uživatele, pokud možno, aby vozili posečenou trávu a ne seno. Seno má delší dobu rozkladu.
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KAPLIČKA VE LHOTKÁCH
Postavena byla roku 1732 nákladem Jakuba Dvořáčka ze Lhotek na panské
půdě nad Lhotkami ku slávě Svaté Trojice. Je pojata v barokním slohu,
obdélná s polokruhovým závěrem, sklenuta křížovou klenbou. Roku 1816
střecha pokryta novým šindelem a kaple vybavena novým zvonkem. Roku
1847 byl zvonek ukraden, rychtář Špaček čp. 12 opatřil zvonek nový, ten byl
21. listopadu 1847 vysvěcen – jménem Ježíše, Marie a Josefa. Roku 1861
malíř Šrůtek z Náchoda vymaloval obraz Svaté Trojice. V roce 1873 byly
vysvěceny nové korouhve, které do kapličky zakoupil A. Špaček z čp. 12
a další dobrodinci. Procesí konáno 20. července 1873. Ještě za života Jakuba
Dvořáčka napsal kdosi na zeď kaple
´´Všechno se mě líbí, jenom že po všem nic není´´…………………
Dvořáček nad to připsal

´´Protože po tobě nic není´´

Dále je uvedeno, že se smyslů pominul a v blízkosti kaple se v Hačkách*
oběsil. V období První světové války byl zvon zrekvírován ve prospěch
monarchie, J. Špaček r. 1918 daroval občanům zvon nový. Od této chvíle
až dodnes je zvoněno zemřelému bez rozdílu vyznání. V roce 1942 se situace
opakovala a zvon byl opět zabaven tentokrát ve prospěch Třetí říše.
Naposledy bylo zvoněno 23. března. Pak na tři roky hlas zvonu utichl.
21. října 1945 v 11. hodin dopoledne byl zvon, který byl Němci zabaven,
vrácen na své původní místo při malé slavnosti. V letech 1945 – 46
přispěním místních občanů byla kapličce dána nová omítka vnější i vnitřní,
natřena střecha a dveře, zakoupeno vnitřní vybavení. Vše nákladem 8.790,Kč. V roce 1969 byla střecha oplechována a natřena, náklady uhradili z 89%
místní občané, 11% hradilo MNV. V roce 2001 tato památka utrpěla něco ze
svého půvabu postavením základnové stanice v její bezprostřední blízkosti.
Z iniciativy místních občanů obec ve spolupráci s Ing. arch. J. Slavíkem
uskutečnila zatím největší generální rekonstrukci v roce 2005. Z
konstrukčních důvodů bylo kompletně vyměněno trámoví střechy (až na
jednu část, která zůstala zachována dalším generacím), střecha oplechována
měděným plechem, opraveny omítky, obnoveny původní dveře, vydlážděno
vně i uvnitř. Do báně byly, vloženy dokumenty v zaletované schránce,
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z historie i současnosti obce, fotografie, mince a dokonce i filmový dokument o rekonstrukci kaple. Do makovice pod křížem byla vložena další
schránka obsahující dokumenty z historie Lhotek. Původní zvon z roku 1918
pukl, zřejmě z důvodu méně kvalitní slitiny. Zvon byl zrestaurován a uložen
do archivu obce. Proto na odlití nového zvonu byla na Lhotkách uspořádána
sbírka. Vybráno bylo nečekaně tolik, že v roce 2013 mohl být doplněn elek.
pohon zvonu. Od tohoto okamžiku zvon slýcháme každý den v poledne
a podvečer. Zvon byl odlit v ladění H2 a váží 49 kg. Možnost ručního
zvonění v případě úmrtí zůstala zachována.
*Hačka – místo nedaleko kapličky směrem k Řešetově Lhotě
Prameny:
J.M.Ludvík(Z. Bartl 1978), kronika obce Lhotky 1922-1976, archiv autora,
Josef Pavel 2015

10.

Obecní zpravodaj
Kramolna, Trubějov, Lhotky

JÓGA NA KRAMOLNĚ
Jmenuji se Markéta Hanzlová a právě ukončuji kurz cvičitelství jógy II.
třídy. Ráda bych pozvala všechny, kteří by chtěli cvičit jógu, ale i ty, kteří
to chtějí třeba jenom zkusit na Cvičení jógy na Kramolně.
Cvičilil jsem desetkrát, na přelomu jara a léta letošního roku, v sále
Obecního úřadu, v úterý v 17 hod se začátečníky i s těmi kteří už jógu cvičili
předtím aniž by to někoho omezovalo. Jógu cvičí každý sám za sebe, bez
soutěživosti nebo porovnávání. Jóga je označení pro fyzickou, mentální
a spirituální disciplínu, která má kořeny ve staré Indii. Podstatou je návrat
sám k sobě. Princip je velmi jednoduchý. Stačí, že se zastavíme a pomalými,
ale přesně danými pohyby svého těla v souladu se svým dechem najdeme
rovnováhu.
Já jsem se vydala na cestu jógy a budu ráda, když
se ke mně přidáte a budete ji se mnou sdílet. Tím
mně budete pomáhat dostávat se na té cestě stále dál.
Těším se na další společná cvičení, která by měla
začít zase v září, opět v úterý v 17 hod. Přesný termín
se dozvíte na vývěskách a na obecním úřadě.

Milí spoluobčané,
KLUB ŹEN KRAMOLNA BIKRAŽE
Jménem našeho klubu vám všem
chceme popřát krásné slunné léto
prožité v klidu a bez starostí.
Děkujeme za vaši přízeň a těšíme
se na setkání s vámi po prázdninách
na našich dalších akcích, například
se může-me těšit na další "Setkání
s legen-dami".

děkujeme všem, kteří přispěli
do našeho zpravodaje obce! Pokud máte
pocit, že můžete přispět zajímavým
článkem, názorem, nějakou zajímavou
zprávou z historie našich obcí a okolí nebo
fotografií, pohledem… budeme velice
rádi, když se na nás obrátíte a společně
Vaše téma zpracujeme.
Těšíme se na spolupráci
a přejeme krásné dny.
Za zastupitelstvo obce
Ladislava Novotná a Alena Kadavá

Za KŽK BIKRAŽE
Ivona Karásková
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