Září 2017
OBEC KRAMOLNA

Z r vod
Obecní úřad informuje


Bioskládka bude otevřena do konce listopadu (pokud počasí dovolí), otevírací doba je
ve středu od 10.00 – 12.00 hod a od 14.00 – 17.00 hod a v sobotu od 9.00 – 12.00 hod a
od 14.00 hod do 16.00 hod.



Bylo vypsáno výběrové řízení na opravu mostku "U DEPONIE". ZO na svém zasedání
schválilo přidělení veřejné zakázky ﬁrmě ElisaTex s.r.o., s nabídkovou cenou 772 067,07
Kč s DPH.



Bylo vypsáno výběrové řízení na rekonstrukci sportoviště na Kramolně za obecním úřadem. ZO na svém zasedání schválilo přidělení veřejné zakázky ﬁrmě StavoSport s.r.o., s
nabídkovou cenou 498 635,– Kč s DPH.



Město Náchod na svém jednání ZO dne 11. 9. 2017 zamítlo žádost obce Kramolna o
prominu vrácení ﬁnančních prostředků ze smlouvy o poskytnu úvěru (obchvat Náchoda) z důvodu nenaplnění podmínek uzavřených právních dokumentů (nebylo dosud vydáno příslušné stavební povolení) a nadále trvá na platnos uzavřené smlouvy.



V pátek dne 13. října 2017 se bude konat svoz nebezpečného odpadu, více se dočtete na
obecních stránkách. Informace bude vyvěšena na úřední desce. ZMĚNA – Lhotky svoz u
tenisových kurtů!!!



V sobotu dne 21. října 2017 se bude probíhat svoz odpadu pomocí velkokapacitního
kontejneru. Více informací na obecních stránkách a úřední desce. Lhotky už u zastávky.



V obci bylo provedeno dotazníkové šetření o účelu přestavby knihovny na Trubějově,
výsledky naleznete na dalších stránkách zpravodaje.



Byla dokončena výstavba sportovních hřiště na Lhotkách. Výstavba stála 493 s. Kč

Majetkoprávní úkony obce, které byla schváleny na ZO dne 27.9.2017
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMF 3030/2017 s Městem Náchod, se sídlem Masarykovo náměs 40, 547 01 Náchod, IČ
00272868 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna revokuje usnesení č. XV/8, bod 2, ze dne 3.10.2017, které nahrazuje novým usnesením ve znění: Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje směnu pozemku p.č.
218/2 v k.ú. Lhotky o výměře cca 859 m2 (viz přiložená situace), ve vlastnictví obce Kramolna, za
pozemek p.č. 1936/2 v k.ú. Městská Kramolna o výměře 862 m2 (viz přiložená situace) a st.p.č. 79
v k.ú. Trubějov o výměře 15 m2 (viz přiložená situace), oba pozemky ve vlastnictví Lesů České republiky, s. p.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr prodeje obecních pozemků p.p.č.48/77, 48/76,
48/75, 48/73 a 48/71, vše k.ú. Kramolna (viz přiložená situace).
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr prodeje frézy na sníh 824 RS, IČ 410, pořizovací
cena 59.739,– Kč, datum pořízení prosinec 1999, a nákladního přívěsu valníkového NIEWIADOW
typ BE 73, IČ 778, pořizovací cena 22 770,–, datum pořízení listopad 2009, uchazeči s nejvyšší nabídkou.

Dny evropského dědictví
Jak jsme již informovali v červnovém
zpravodaji, dne 9. září 2017 se uskutečnily v Novém Městě nad Metují, Náchodě
a na Kramolně DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ. Lidé měli možnost prohlédnout si
nejzajímavější památky, budovy, objekty
a prostory, včetně těch, které jsou jinak
zčás nebo zcela nepřístupné. Jako každý
rok byla připravena speciální autobusová
doprava, která zdarma převážela návštěvníky po trase otevřených památek.
Na Kramolně si mohli účastníci prohlédnout kapli Jména Panny Marie a Mateřskou školu. Akce se vydařila, počasí přálo a do naší obce,
kde byla otáčka autobusu, přijelo nejméně 250 návštěvníků. Ráda bych touto cestou poděkovala
celému kolek vu Mateřské školy, Kramolna pod vedením ředitelky p. Zuzany Koubkové, který celou sobotu provázel zájemce mateřskou školou a seznamoval je s její historií i současnos . Poděkování patří i p. Josefu Koutskému z Kramolny, který zpřístupnil kapli Panny Marie a po celý den
byl návštěvníkům obce k dispozici a vyprávěl jim o historii kaple.
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Výsledky dotazníkového šetření - knihovna Trubějov
Urny s dotazníky ohledně knihovny na Trubějově byly otevřeny dne 27. 7. 2017 v 8 hod,. Na Obecním úřadě Kramolna. Výsledky sčítání jednotlivých dotazníků:

Rozloučení s létem na Lhotkách
Dne 9. září 2017 uspořádalo SDH Lhotky „rozloučení s létem“ pro lhotecké sousedy. Za překvapivě pěkného počasí, kdy nám deš vý týden věnoval jedno velmi příjemné odpoledne
s polojasnou oblohou, jsme se sešli na návsi u nového hřiště.
Dě i dospělé potěšilo a pobavilo hezké vystoupení kouzelníka. Kdo chtěl, zahrál si na novém hřiš míčové hry, zájem o zábavu a pohyb byl velký. Seděli jsme a povídali až do večerních
hodin, kdy bylo hřiště osvětleno, takže zábava pokračovala. Organizátoři připravili výborné občerstvení.
Hlavní podíl na vydařeném setkání měli br. L.Bejr, J.Pavel a J.Dopita. Děkujeme.

Poděkování dobrým lidem ze Lhotek
V duši se setmělo,
v srdci je chlad,
odešel někdo,
kdo život měl tak rád.
Chci touto cestou poděkovat těm sousedům, kteří nám v době nemoci mého manžela pomáhali
jak s obstaráním nákupu, tak s pomocí při odjezdu nebo příjezdu z nemocnice. Děkuji i za každé
dobré slovo a za pochopení.
Jana Mašková

Zpravodaj obce Kramolna září 2017
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Ze soukromé kroniky kramolenského občana v původním znění Politické strany
V roce 1892 počalo se na náchodsku rozšiřovat tak zvané: „Marksis cké učení“ /nyní marxis cké…/ Tenkráte na 1. května zarazili socialisté práci a domáhali se většího platu. Někteří dělníci pracovali a někteří né, jelikož ten den byl dos chladný, tak ty dělníci, kteří šli z práce smáli se
jim, že jsou studený ( protože byli skřehlý), což až dodnes se říká: ,,studený a teplý“. Tak i naše
obec Kramolna nebyla od tohoto názvu ušetřena.
V tomto roce ,,túze“ se scházívali v hos nci pana Frant. Mrš ny č. 39. Vysokovské končiny,
samý socialisté, náchodš s vůdcem Ladislavem Hejzlarem z Bělovse, kde se pilo a při Borovské
kapele i tančilo. Všecko šlo skoro na dluh a zmíněný hos nský upadal do dluhu, takže musel pak
prodat majetek p. J. Krupičkovi, kloboučníku v Náchodě. Při jedné schůzi zařečnil si p. Frant. Mrš na pro císaři Fran šku Josefovi I., tak, že za to byl půl roku ve vyšetřovací vazbě a bylY mu odejmuty koncese hos nské tak, že Krupička koupil hospodu, ale bez koncesí, ač mnohokráte žádal sl.
Hejtmanství Novoměstské, žádost mu byla vždy zamítnuta. Tenkrát, když se vracívali k ránu opilý
domů s pranicema, byly v Městské Kramolně mnohokráte od sousedů s brdíčky od vozu zahnány.
Když socialisté se začali hodně rozšiřovat, tak i katolíci zakládali své organizace. V roce 1895
byl v Kramolně zbožný a dobrý mládenec, Bernard Horák, který o to usiloval, aby se i ve zdejší obci
založil spolek, což také pořídil, protože byl dost rozumný. Ze svobodných přistoupili: Bernard Horák, Václav Středa, Blažej Malík, Jan Vít ( Mar nců) Josef Celba, Ferdinand a Josef Vítek.
Žena byli: Josef a Antonín Šedivý, Augus n Vávra, Karel Novák, Augus n Sedláček a Josef Samek.
(pokračování příště)
Kronikář Miroslav Vávra

Ze zápisků paní Marie Borůvkové ze Lhotek čp. 26
Minule jsme ve vyprávění skončili na počátku zimy roku 1918. Pojďme si povědět víc, jak
byly událos toho významného roku vnímány obyčejnými lidmi.
„Dne 10. února 1918 byl podepsán první mír s Ukrajinou. Jak krásně zaznělo ono slovo MÍR
v našich uších a zdálo se, jakoby tento první byl vlaštovkou zvěstující jaro míru všeobecného, čehož
by si každý z nás přál. Bylo nám však čeka ještě drahnou dobu na potvrzení našich nadějí.
Když potom 28. října oznámen nám byl separátní mír, nechtěli jsme ani věři , ponvadž ošemetně připravováni na mír byli jsme vždy před odvodem nových sil vojenských neb před válečnými
půjčkami. Žádný nechtěl prvnímu telegramu věři , až přišel již kolikátý, teprve narychlo připravily
se dekorace k uvítání kýženého míru. Přivítán byl veselou hudbou, která hrála ve městech po celé
dva dny. Chmury z lící se zjasnily a každého bylo přáním, by jsme oslavili mír na vždycky, by nikdy
oheň války nevzplanul jako nyní, aby s koncem války byl i konec lidského živoření, strádání a všech
útrap, které nám tato vřava přinesla. By zavládlo přísloví, které se skvělo na sokolovně Náchodské:

„Neklesneme, nezhyneme, vždyť nejsme sami, jdeme-li kupředu, jde celý svět
s námi.“
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Tak jsme slavili prohlášení státu československého způsobem velkolepým. Radostný jásot
rozléhal se ulicemi města, domy naráz ozdobeny byly prapory a hudba hrála na náměs krásné
národní písně, která nám byly dříve zabraňovány. V úterý 29. října vyčištěno město, k nemalé rados naší, od dvojhlavých orlů, symbolu našeho pokoření. Práce v továrnách byla zastavena a slaven svátek. V hotelu Beránek nashromáždilo se orlů a cedulí s mtéž odznakem a německými nápisy, obrazy našich trýznitelů. Připomínky tři sta let na nás páchaných útlaků, na něž se ještě každý
mohl podíva .
O desáté hodině ranní byl proslov, v němž obecenstvo vyslechlo zprávu o kapitulaci Rakouska a o uznání Československého státu. Poté z nejvyšších oken se shodil veliký symbol rakouské
nadvlády dolů, kdež na dlažbě v sících střepinách naposledy zasténal rakouský orel. Zpívali jsme
hymnu a provolávali slávu novému státu. Odpoledne byl uspořádán velkolepý lampionový průvod
ulicemi města.
Dne 8. listopadu 1918 /právě ve výroční den, 298 let po Bělohorské bitvě/ pochovali jsme
le té rakouské jařmo. V řeči na náměs byly uvedeny páchané zločiny na naší vlas , poté byla vynesena rakev s pozůstatky Rakouska. Pořad průvodu veden byl takto: napřed neseno několik orlů,
černo-žlutých praporů, za nimi nesena čtyřmi studenty rakev se šibenicí oběšence, za nimi šly školní dítky, pak ženy a dále muži. Průvod odebral se na louku za jatkami, kde po řeči občana V. Šlechty na připravené hranici spočinuly pozůstatky naší poroby a ú sku. Černý kouř vyvalil se po rozkazu: zapalte hranici, ať shoří síckrát proklaté Rakousko. Za zvuku hymny hnul se průvod na zpáteční cestu, přičemž byly znovu zapáleny lampiony. Měly ony lampiony připomenout tu tmu rakouskou, z níž náhle vysvitla nám pestřejší vyhlídka do příš ch dnů.“
Tady naše dnešní vyprávění končí. Příště vám povím o prvním roce nové republiky. Budu se těšit.
Jana Hubáčková

Přispějte do významného výzkumu české společnosti, za rozhovor odměna
Sociologický ústav Akademie věd ČR ve spolupráci s českou nezávislou výzkumnou společnost í MEDIAN provádí šetření Mezinárodního programu sociálního výzkumu (ISSP). Cílem šetření
je získat dosud chybějící informace o rodinných a společenských vazbách obyvatel ČR a požádal
nás o zařazení článku do zpravodaje.
Vybrané domácnos naší obce budou přizvány k účas na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy na společenské vztahy v české společnos . Výzkum v
rámci Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP připravili odborníci z Akademie věd ČR a
bude v něm osloveno 4500 náhodně vybraných domácnos z celé ČR. Dotazování realizují vyškolení tazatelé společnos MEDIAN. Vybrané domácnos v naší obci by měli navš vit poprvé v termínu 15.9–10.11.2017 a pak znovu v dalších termínech až do konce listopadu 2017.
Výzkum je anonymní a pořádají ho renomované vědecké ins tuce. Poznatky budou sloužit
českých i zahraničním vědcům a mohou být základem pro zlepšování sociální poli ky. Vyplnění
dotazníku s tazatelem trvá přibližně 40 minut. Účastníci výzkumu obdrží malý dárek.
Zpravodaj obce Kramolna září 2017
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Bikraže Kramolna
Léto je pryč a zima nás začíná chladit pod kabátem. A náš klub žen již připravuje akce pro
zimní období a těší se na setkání s vámi.
Tradicí se již stává každoroční přivítání adventu rozsvícením vánočního stromku u obecního
úřadu na Kramolně, spojené s předvánoční dílničkou pro dě i dospělé. V letošním roce připadne
tato akce na pátek 24. listopadu 2017. Doufáme, že na této akci opět vystoupí dě z kramolenské
mateřské školky a stromek se rozsví za přítomnos paní starostky.
Další akcí, kterou pro Vás ještě v letošním roce připravujeme, je Mikulášské zábavné odpoledne s překvapením. Máme pozvané dvě milé slečny z Prahy, které přijedou s programem plným písniček a soutěží pro dě . Těšit se můžete v neděli 3. prosince 2017 od 15 hodin v sále OÚ
Kramolna.
Srdečně Vás všechny zveme na obě tyto akce a přejeme příjemné proži barevných podzimních dnů. Bližší informace sledujte na našem facebooku, www.facebook.com/
bikrazekramolna , či stránkách obce a budeme Vás samozřejmě informovat i prostřednictvím letáčků do Vašich poštovních schránek.
Za KŽK Bikraže Kramolna
Monika Vencbauerová

Kluci, holky, spěchejte do naší školky!
Slunečné prázdniny nám skončily a nastal nový školní rok. Tak jaké bylo deš vé září, byl i
uplakaný začátek pro některé nové dě . V letošním školním roce nám do školky nastoupilo mnoho dvouletých dě , které se musí adaptovat na režim a odloučit se od rodičů.
První velkou akcí bylo "Dě braní", kde se společně sešly dě z celé školky na zahradě. S
mašinkou jezdily do pohádkových nádraží, plnily připravené úkoly a odměnou jim byl balíček s
překvapením. V září začaly předškolní
dě s plaveckým kurzem. V období
hub proběhla "Houbičkiáda", jejímž
smyslem bylo poznávat houby, znát
jejich využi a umět se chovat v lese.
A takových akcí plánujeme během školního roku více. Budeme pokračovat v projektu "Po stopách starých řemesel", který byl zábavný jak
pro dě , tak pro rodiče.
Letos naše školka oslaví 40. výročí svého provozu. Dne 20. října od
15 do 17 hodin chystáme "Den otevřených dveří", na který jste všichni srdečně zváni.
Kolek v mateřské školy.
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Podzimní pozvání do knihovny na Kramolně
Život je dar, který byl dán.
Tak, jak ho prožiješ, je tvoje věc.
Může být darem pro ty, kteří
přijdou po tobě.
Udělej ze své životní cesty něco jedinečného a nádherného.
Žij dobře! Užij si dne!
Učiň něco pěkného pro sebe i pro ty, kteří tě obklopují!
Buď šťastný!
Učiňte i vy něco pěkného pro sebe a přijďte do knihovny: Výpůjční doba je
vždy ve středu
od 14. do 17. hod.
Mohu vám nabídnout knihy v majetku obce i knihy dočasně zapůjčené
z Městské knihovny v Náchodě. V současné době máme hodně knih darovaných občany Kramolny, a to zejména v poslední době manželi Zítkovými. Nabízenými autory jsou Stephen
King, Erich Segal, Dan Brown, Dean Koontz, Robin Cook, Wilbur Smith, Nicholas Evans, Barbara
Erskinová, Andy McNab, Agatha Chris e, Ken Folle , John Grisham, Noah Gordon.
Kdo preferuje informace o našem kraji, má možnost prostudovat 12 dílů Stopami dějin Náchodska.
Ještě nabízím řadu časopisů. Obecní úřad nám předplácí časopisy Květy, Ins nkt, 100+1,
Rodným krajem, Lidé a země, Moje země, U nás. Nabízím také další časopisy, které darovali naši
čtenáři, např. Zdraví, Flóra, Pěkné bydlení, Pravý domácí časopis, Epocha, Rozmarýna, Zahrada,
Prak cká žena.
Přijďte do knihovny, jste srdečně zváni!
Vaše knihovnice Iva Zelená

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 20 televizí, 3 monitory a 1 162 kg drobného elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí.
Naše obec obdržela cer ﬁkát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky
environmentálnímu vyúčtování společnos ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra
ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů
CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnos ASEKOL,
která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Cer ﬁkátu Environmentálního vyúčtování společnos ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 20 televizí, 3 monitory a 1 162 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
Zpravodaj obce Kramolna září 2017
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31,17 MWh elektřiny, 2 071,45 litrů ropy, 125,14 m3 vody a 0,76 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů o 5,96 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o
26,02 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozi vní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných
100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozi vní
zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu
energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni , kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného
elektrozařízení. Hodno jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku ﬁnální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady
na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do
ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozi vně, a to ve všech aspektech.

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci.
Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtu , která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné
úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtu . Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato jedovatá
látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví. Druhým důvodem je opětovné materiálové využi , jež u zářivek v současnos dosahuje 95–100 %. Využi m recyklovaných materiálů při
další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolek vní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naši obec Kramolna. Obyvatelé naší obce mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat u hasičské zbrojnice na Kramolně čp. 146
nebo v budově obecního úřadu Kramolna čp. 172 nebo v elektro obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do specializovaných recyklačních ﬁrem, kde jsou z nich
pro opětovné použi získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se
mohou znovu použít v kovovýrobě, například pro součástky jízdních kol. Z recyklovaných plastů
jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána
v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako technický materiál nebo i pro výrobu nových
zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2016 recyklovalo téměř 5 milionů zářivek a výbojek. To
představuje až 25 kg rtu , která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody. Bohužel stále
mnoho českých domácnos nerecykluje a úsporné zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy
můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problema ce nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
8
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky
svým rozhodnu m publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb., v částce 48, která byla
rozeslána dne 2. května 2017.
Volby se na území České republiky konají ve dvou dnech, kterými jsou:



pátek 20. října 2017 od 14,00 do 22,00 hodin
sobota 21. října 2017 od 8,00 do 14,00 hodin.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18
let.
Prokázání totožnos a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnos prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diploma ckým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní,
nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady. V době,
kdy budou otevřeny volební místnos , bude na Městském úřadu v Náchodě zajištěna služba na
odboru správním, občanské průkazy evidence obyvatel (budova ul. Němcové 2020, Náchod).
Zde volič, s platným trvalým pobytem v obci Kramolna, může požádat v souvislos s výkonem volebního práva o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s platnos na jeden měsíc. Občanský průkaz bude voliči vydán bezodkladně.
Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky v roce 2017
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny ve volebním okrsku v místě
svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů na voličský průkaz. Volič, který se dostavil do volební místnos s voličským
průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze
zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu
voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním
volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
O voličský průkaz žádá volič obecní úřad podle místa svého trvalého pobytu, a to dvěma způsoby:
1. osobně na Obecním úřadu na Kramolně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů tj.
do 18. října 2017 do 16,00 hodin.
2. písemně - podáním doručeným Obecnímu úřadu na Kramolně nejpozději 7 dnů přede
dnem voleb tj. do 13. října 2017. Podání může být učiněno ve dvou formách:


žádost v lis nné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem (ověření podpisu pro
účely voleb je osvobozeno od správních poplatků)



žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky /ID hxrapn4/.
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Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo zašle voliči na jím uvedenou adresu. Voličský průkaz lze zaslat i na adresu
zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, kde se volič rozhodl hlasovat. V takovém případě může být
voličský průkaz vydán voliči přímo ve dnech voleb na zastupitelském úřadu. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Volič, který se dostaví do volební místnos s voličským průkazem, je povinen tento voličský průkaz
odevzdat okrskové volební komisi, ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.
Hlasování do přenosné volební schránky
Pokud se volič ze závažných důvodů (zejména zdravotních), nemůže dostavit do volební místnos
a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho na území příslušného volebního okrsku navš vili
členové okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou.
Požadavek lze nahlásit předem telefonicky na Obecním úřadě na Kramolně tel. 491 428 934. Ve
dnech voleb lze tento požadavek nahlásit přímo příslušné okrskové volební komisi nebo na tel. 724
186 826.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou dodány voličům do schránek nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Ve dnech
voleb lze hlasovací lístky obdržet též ve volební místnos .
Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 v
nemocnici nebo v obdobném zařízení
V případě, že lze předpokládat, že bude volič dlouhodobě hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném ústavu a zařízení a bude tam i v době voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017, správa
tohoto zařízení by měla voliče informovat o možnos zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého by potom mohl uplatnit své volební právo.
Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, tj. ode dne 18. října 2017 od 16.00 hodin, je tato skutečnost považována za fak ckou překážku ve výkonu volebního práva.

Naše obec má tři volební okrsky:
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Kramolna - volební místnost na obecním úřadě č.p. 172



Lhotky - Pohos nství U Vítů č.p. 11



Trubějov - knihovna č.p. 13
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Zastavení a stání

Protože stále ještě někdo neví, jak správně zastavit vozidlo, dovolili jsme si citaci ze Zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), § 25
"Zastavení a stání"
(1)

Řidič smí zastavit a stát jen

a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo,
b) v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace; nedojde–li k ohrožení bezpečnos
a plynulos silničního provozu, smí v obci řidič vozidla o celkové hmotnos nepřevyšující 3 500 kg
zastavit a stát kolmo, případně šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit v druhé řadě.
(2) Ve druhé řadě smí při výkonu taxislužby zastavit řidič taxislužby, je však povinen dbát potřebné opatrnos , aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
(3) Při stání musí zůstat volný alespoň jedem jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy;
při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
*Jednoznačně se zakazuje stát na obousměrné pozemní komunikaci, pokud nezůstane volná vozovka alespoň 6 metrů široká (jeden jízdní pruh o šířce nejméně 3 m pro každý směr jízdy).
(4) Při zastavení a stání nesmí řidič znemožnit ostatním řidičům vyje z řady stojících vozidel. Při
zastavení a stání vedle vozidla s označením "Označení vozidla přepravujícího osobu těžce pohybově pos ženou" musí ponechat boční odstup nejméně 1,2 m.
*"Označení vozidla přepravujícího osobu těžce pohybově pos ženou" bylo zrušeno vyhláškou č.
290/2011 Sb., a zdravotně pos ženým osobám je vydáván "parkovací průkaz pro osoby se zdravotním pos žením".
(5) Zajíždí–li řidič za účelem zastavení nebo stání k okraji pozemní komunikace nebo k chodníku,
musí dávat znamení o změně směru jízdy.
(6) Řidič vozidla, které zastavilo nebo stálo a opět vyjíždí od okraje pozemní komunikace nebo od
chodníku, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ostatní účastníky provozu na
pozemních komunikacích. Řidiči autobusu hromadné dopravy osob nebo trolejbusu musí v obci
řidiči ostatních vozidel umožnit vyje ze zastávky nebo ze zastávkového pruhu, a to snížením
rychlos jízdy, popřípadě i zastavením vozidla + řidič autobusu nebo trolejbusu přitom nesmí
ohrozit zejména řidiče vozidel jedoucích stejným směrem.
Zpravodaj
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