Červen 2017

OBEC KRAMOLNA

Z r vod
Obecní úřad informuje


Dne 21. 4. 2017 pořádal obecní úřad posezení se seniory. Nejdříve dě z mateřské školy zahrály
pohádku "O ptáku ohniváku", po pohádce zpříjemnila posezení "Horákovic čtyřka" s kouzelnickým vystoupením a pak zahráli k tanci a poslechu Lidoví muzikan z Podkrkonoší.



Byla vyhodnocena 40. výzva z OPŽP ohledně dotace na kompostéry, obec získala 43 bodů- Bohužel vzhledem k velkému množství podaných žádos byly podpořeny projekty až od 46 bodů.
Obec podá žádost o dotaci znovu v 68. výzvě, která běží do 31.7.2017.



Od dubna je otevřena bioskládka. 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.



V dubnu byla uzavřena komunikace k bioskládce z důvodu havarijního stavu propustku. Byl
zpracování postup prací na opravu i rozpočet ve výši 800 s. Kč., připravuje se zadávací dokumentace k veřejné zakázce.



V dubnu změnil provozovatele obchod s potravinami na Kramolně. Pan Qui Hoi Nguyen má otevřeno: po-pá 7.00 – 18 hod, so 7.00 – 17.00 hod a ne 7.30 – 12.00 hod.



Na konci dubna obec spolu s SDH Lhotky uspořádala "Pálení čarodějnic", i přes chladné počasí
se akce vydařila. Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli.



Plánujeme upravit a zastřešit sběrná místa na kontejnery ve všech částech obce a výměnu starých a nepěkných kontejnerů.



Pravděpodobně v měsíci červenci bude probíhat výstavba sportovního hřiště na Lhotkách.



Byla podána žádost o územní souhlas na výstavbu hřiště za obecním úřadem na Kramolně.



Dokončují se práce na přepracování projektové dokumentace k výstavbě parkoviště u řadovek.



Obec uzavřela smlouvu se SÚS Královéhradeckého kraje o společném postupu při zadávání vypracování projektové dokumentace k chodníku z Kramolny směrem na Pruty. Dále byl schválen
záměr výstavby chodníku podél krajské komunikace v úseku od autobusové zastávky Kramolna
u křížku po autobusovou zastávku Kramolna odbočka Lhotky



V obci bude provedeno dotazníkové šetření o účelu přestavby knihovny na Trubějově.

Po stopách starých řemesel
Mateřská škola se letos zaměřila na stará lidová řemesla. V rámci dlouhodobého projektu s názvem "Po stopách starých řemesel" se vrá la k tradičním venkovským činnostem a dě se tak po celý rok
seznamovaly s různými druhy řemesel, mnohdy i takřka již zapomenutými. Jednoduchým, přitažlivým,
prak ckým a nenásilným způsobem poznávaly řemesla našich předků, staré věci a nástroje, které ke své
práci v uvedených řemeslech potřebovali. Díky konkrétním ukázkám, besedám s řemeslníky a exkurzím se
seznamovaly s životem na vesnici, s jeho výhodami i nevýhodami, s významem a hodnotou lidské práce.
Celý tento projekt také neodmyslitelně doplňuje lidová píseň a tanec. A to byla příležitost pro školní sboreček. Sedmikrásky z mateřské školy Kramolna jsou pěveckým sborem s téměř 40letou tradicí. Svým
působením obohacuje nejen život místních obyvatel, ale účastní se i dalších příležitostných akcí. Hronovský Skřivánek je tradiční akcí s jejich pravidelnou účas . Letos vystoupil s pásmem, které neslo název "Na
tom našem dvoře", odrážející ak vity spojené s životem na vesnici.
Završením projektu byla školní akce pro dě a jejich rodiče nazvaná „Jarmark“, která se konala na
školní zahradě mateřské školy. Nejdříve se dě předvedly s řemeslnými tanečky a poté již s rodiči či prarodiči obcházely jednotlivé stánky, kde shlédly práce různých řemeslníků a samy si pak vyzkoušely, co takové
řemeslo obnášelo. Tak například u truhláře zatloukaly hřebíky, u zahradnice sázely ky čky, u krajkářky
háčkovaly náramek, u hrnčíře vyráběly misky, u dráteníka drátkovaly, atp. Za vykonanou práci, která všem
určitě přinesla radost, patřila náležitá odměna v podobě pečeného prasátka. Vždyť dříve se také mnohdy
místo platu dělalo „jen za kus žvance“.
Dík patří rodině Bartoňových, která nám již poněkolikáté toto pohoštění zprostředkovala.
Za kolek v mateřské školy Alena Kadavá a Helena Petrášová
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Brigáda ve školce
V úterý 25. dubna 2017 se uskutečnila brigáda na zahradě mateřské školy s 30% účas rodičů.
Přestože účast nebyla většinová, pracovní nasazení bylo příkladné a výsledek úctyhodný. Nátěry zahradních hraček – vláček, loď, auto, upravené záhony – zryté, pohnojené, přesátá hlína, založené komposty,
uhrabaná zahrada, natřené průlezky, zabudovaná trampolína, vypleté svahy.
Za odměnu zúčastněným přichystaly paní kuchařky chutné pohoštění.
Za kolek v MŠ Jiřina Rezková

Poděkování
Starostka obce děkuje ředitelce, učitelkám i ostatním zaměstnancům Mateřské školy Kramolna za reprezentaci naší obce. Dě z mateřské školy získaly 1. místo ve výtvarné soutěži na Prima sezóně. Drama cký
soubor "Kašpárek" hrál pohádku "O ptáku Ohniváku" pro seniory, pro základní školy z Náchoda a mateřské školy z širokého okolí. Vyvrcholením bylo vystoupení na přehlídce dětských drama ckých kroužků v
Hronově "Hádě". Zároveň též školku i obec reprezentoval dětský pěvecký sbor "Sedmikrásky" na přehlídce pěveckých sborů v Hronově "Skřivánek".

Zápis k předškolnímu vzdělávání
V mateřské škole proběhl dne 3. května 2017 zápis k předškolnímu vzdělávání. Po celý den ředitelka školy přijímala individuálně žádos od jednotlivých rodičů. Rodiče i jejich dě si měli možnost prohlédnout prostory školy i školní zahradu. Celkem ředitelka školy přijala 26 žádos , vydala 24
kladných rozhodnu , 2 žádos byly rodiči staženy, neboť jejich
dě byly přijaty do jiné mateřské školy, kterou preferovali (tzn.
spádová MŠ).
Od září nastoupí do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání celkem 24 nových dě .
Z obce Kramolna a spádových obcí nastoupí do MŠ 6 dě , z Vysokova 4 dě , z Náchoda a okolí celkem 14 dě . V poslední době se věková hranice přijímaných dě snižuje pod věkovou hranici tří let. Do
mateřské školy nastoupí dě , kterým nebudou 3 roky. Díky evropskému projektu „Šablony do škol“ jsme
mohli od ledna 2017 přijmout chůvu, která se plně věnuje dětem mladším tří let. Pomáhá jim s adaptací,
v sebeobsluze, věnuje se jim při hře a postupně dě začleňuje do kolek vu. Je to velká pomoc pro učitelky.
Za kolek v MŠ
Zuzana Koubková, ředitelka
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Prázdniny ve školce

Mateřská škola bude v letních měsících uzavřena od 17.července do 14. srpna 2017. V tomto čase
budou probíhat na škole vnitřní úpravy prostor (malování, nátěry dveří, drobné opravy,...). Od poloviny
srpna bude novým dětem umožněna postupná adaptace na školní prostředí a kolek v mateřské školy.
Krásnou odpočinkovou dovolenou plnou sluníčka přeje celý kolek v mateřské školy a od září se těší na
další spolupráci s občany obce Kramolna.
Za kolek v MŠ
Zuzana Koubková, ředitelka

SDH Kramolna
Vážení spoluobčané!
V jedné z písní o hasičích se zpívá: „Hasiči jedou, stříkačku vezou, počkej holka na kopečku, oni tě
svezou,…“. Musíme konstatovat, že taxislužbu tohoto formátu vám Sbor dobrovolných hasičů obce Kramolna bohužel nabídnout nemůže. Naopak, spoustu dalších služeb, o kterých možná ani nevíte, vám
nejen nabídnout může, ale dokonce nabízí.
Při kterých příležitostech se tedy můžete na SDH Kramolna s důvěrou obrá t?

Při problému s likvidací nebezpečného hmyzu (vos, sršňů, apod. )

Pro vyčerpání vody z bazénu

Pomoc při čištění a vyčerpávání kopaných studní

Při likvidaci spadlých stromů ohrožujících bezpečnost

V případě zatopení sklepů, garáží, atd.

K čištění komunikací po přívalových deš ch

A samozřejmě k jakékoliv požární asistenci při běžných činnostech
Pokud se rozhodnete některou z výše uvedených nabídek využít, kontaktujte nás prosím:

Prostřednictvím Obecního úřadu Kramolna

Na tel. čísle 737 802 211 (velitel jednotky)

Na tel. čísle 722 040 259 (zástupce velitele jednotky)
Přejeme vám všem klidné a pohodové léto bez pohrom a bez nutnos využít techniky, kterou SDH
Kramolna disponuje, a kterou vám představíme v příš m čísle tohoto zpravodaje.
SDH Kramolna
4
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Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.
Vážení odběratelé pitné vody z veřejného vodovodu na Kramolně. Naše společnost se potýká již
několik let s problémy výskytu železa v pitné vodě odebírané z veřejného vodovodu ve Vaší obci. Vzniklá
situace je nepříjemná jak pro odběratele, tak i pro naši společnost a přináší nám to dost staros . Stavem
kvality pitné vody na Kramolně se zabýváme již delší dobu a víme o příčinách, které tento stav způsobují.
Pro zlepšení situace jsme v minulém roce změnili výkon čerpadel ve vodojemu Klínek, způsob odběru vody
ve vodojemu Klínek, uzavřeli a otevřeli jsme některé propojovací potrubí v okruhované vodovodní sí a
upravili jsme průtok vody v armaturní komoře ve vodojemu Kramolna. Nejvíce připomínek ke kvalitě vody
dostáváme v jarních a letních měsících, kdy dochází k hydraulickému pře žení vodovodní sítě a to
v důsledku zvýšeného odběru za účelem napouštění zahradních bazénů. Ale dobře navržená a provozovaná vodovodní síť musí tomuto za žení vyhovět.
Proto, jsme se rozhodli, že přijmeme následující organizační a technická opatření pro výrazné zlepšení
kvality vody.

a)

Zlepšíme způsob pravidelného odkalování veřejného vodovodu – pravidelně budeme každé
první pracovní pondělí v měsíci odkalovat celou vodovodní síť na Kramolně. Pro případ
Vašich dotazů a problémů se obracejte na náš 24 hodinový dispečink tel: 491 419 222.

b)

Doplníme odkalení o další místo, a to v křižovatce komunikací „za obecním úřadem u řadovek“.

c)

V druhé polovině roku 2017 provedeme úpravu nátoku vody do vodojemu Kramolna – nové
propojovací potrubí.

d)

Uzavřeme několik „propojů“ vodovodní sítě.

e)

V první polovině roku 2018 provedeme rekonstrukci stávajícího li nového vodovodního řadu
v ulici „ od cukrářství k obecnímu úřadu a „od Obecního úřadu směrem Pod Kobylicí“

f)

Společně s SÚS HK (až bude prováděna rekonstrukce krajské silnice Kramolna – Červený Kostelec) připravíme výměnu vodovodního li nového řadu „od křižovatky v Městské Kramolně
až po čp. 241" (realizace 2019 – 2020).

Celková délka li nového potrubí vodovodu Kramolna je v délce 5 800 m. Naším cílem bude postupně li nové potrubí nahrazovat potrubím plastovým.
S pozdravem,
Ing. Dušan Tér
Předseda představenstva

Zpravodaj obce Kramolna červen 2017
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Třídíme odpady
Ohledně odpadů a třídění, už jsme toho napsali docela hodně, ale stále se setkáváme s m, že občané nevědí, jaké možnos třídění v obci mají. Kromě pravidelných svozů komunálních odpadu každý pátek, svozu
tříděného odpadu , 2x ročně svozu nebezpečného odpadu, svozu velkoobjemovým kontejnerem a svozu
železa, jsou zde ještě další možnos , se kterými Vás rádi seznámíme.
Kontejner na tex l
Kontejner na tex l stojí u obecního úřadu na Kramolně.
Co patři do sběrného kontejneru? Čistý a suchý tex l (veškeré oděvy–záclony, závěsy, povlečení, potahy,
ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také spárované
(svázané) nositelné boty.
Co nepatři do sběrného kontejneru? Znečištěný nebo mokrý tex l, matrace, molitan, koberce, tašky,
netex lní materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče.
E–domek
U hasičské zbrojnice na Kramolně je umístěn E–domek, který slouží našim občanům k odkládání vyřazeného nefunkčního elektrozařízení po celý rok. Můžete zde odkládat velké domácí spotřebiče, malé domácí
spotřebiče, PC, televize atd. , co Vám doma překáží. Domek je uzamčen a bude otevřen do dohodě na zavolání Po–Pá od 9.00 h do 15.00 h na telefon 491 428 934, 604 999 174, 604 445 119 nebo p. Maršík
(autodílna).
E–box a nádoba na úsporné kompaktní zářivky a výbojky
E–box a nádoba na úsporné kompaktní zářivky a výbojky jsou umístěny na obecním úřadě za dveřmi u
vchodu.
a) Pokud máte doma drobné elektrozařízení, které už vám neslouží a jen zabírá místo, neváhejte a odevzdejte ho do E–boxu.
Do E–boxu patří: kalkulačky, počítačové myši, klávesnice, přehrávače, MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, telefony aj. s maximálním rozměrem 27x28 cm.
Do E–boxu nepatří: žárovky a zářivky, baterie a akumulátory, ostatní předměty či odpady.
b) Vysloužilé lineární a kompaktní zářivky nepatří do popelnice na směsný odpad. Dají se opětovně využít
a obsahují i malé množství nebezpečné rtu , a proto nesmějí skončit na skládce.
Do sběrné nádoby patří: úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární (trubicové) zářivky do délky 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.
Do sběrné nádoby nepatří: klasické žárovky, reﬂektorové žárovky, halogenové, žárovky, lineární
(trubicové) zářivky nad 40 cm
Bohužel se stále stává, že v kontejneru na tříděný odpad je odpad jiný a m přicházíme o peníze za třídění
a musíme navíc hradit odvoz tohoto odpadu. Prosíme, vhazujte do kontejnerů jen ten odpad, který tam
patří.
Děkujeme všem občanům, kteří odpad třídí.
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Kam s nefunkční zářivkou?
Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala sví t.
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky to ž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich
při rozbi mohou unikat nebezpečné látky.
V minulos to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice na komunální
odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské
unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka dosví ,
nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla. Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky
(trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve
vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji u hasičské zbrojnice Kramolna čp.
146 nebo v budově obecního úřadu Kramolna čp. 172. Na těchto místech od Vás úsporku zdarma převezmeme a uložíme ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje kolek vní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně
hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší spotřeba
elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších ak vitách společnos EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

SOKOL KRAMOLNA

Jaro na hřišti
Jako každoročně na jaře hrabeme lis , uklízíme hřiště, hřiště 2x uválcujeme, antukou vyrovnáváme zvlněné hřiště po válcování a znovu válcujeme. Po řádném vyschnu se může na kurtech hrát. Kurty pro dvě
družstva, která hrají soutěže, jsme připravili včas. První soutěžní zápasy byly naplánovány na 30.5.2017.
Na kurtech si může zahrát každý zájemce. Jen je třeba kurt řádně pokropit a po skončení hry zamést
koštětem.
Jsou 3 možnos , jak uhradit poplatek za používání hřiště.
1. 100,00 Kč/1,5 hod za kurt
2. 600,00 Kč v měsících červenec a srpen za osobu
3. 700,00 Kč celoročně za osobu
Při variantě 2 a 3 lze hrát kdykoliv a jakkoliv dlouho. Samozřejmě kromě soutěžních utkání, ty mají vždy
přednost. Poplatek lze uhradit u p. Pařízkové Kramolna 75, kde zájemci obdrží klíč od hřiště.
Případně na tel. 776026304.
Příjemnou relaxaci na kurtech mezi lípami, přejí všichni členové Sokola.
Starosta Sokola Kramolna, Vladimír Šafránek
Zpravodaj obce Kramolna červen 2017
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Výzva občanům k úpravě dřevin a zeleně
Žádáme vlastníků pozemků, které přiléhají k chodníkům a komunikacím, aby dbali na úpravu svých
dřevin a zeleně a aby jejich přerůstající čás zasahující do průchozích a průjezdních proﬁlů odstranili. Stav
na některých komunikacích je takový, že přerůstající větve narušují běžné užívání komunikací a zakrývají
dopravní značení, znemožňují zaparkování, zhoršují rozhledové poměry, a m ohrožují bezpečnost a plynulost provozu. U pěších komunikací je nutné ořezávat přesahující dřeviny na podchodnou výšku 2,5 m a
na šířku tak, aby nezasahovaly do průchozí čás chodníku a nebránily chodům v bezpečné chůzi. Chodci
nemohou být nuceni z důvodů přerostlé zeleně vstupovat do vozovky. Připomínáme vlastníkům, jejichž
pozemkové parcely přiléhají k chodníkům a pozemním komunikacím, aby dbali na úpravu svých dřevin a
zeleně, a aby jejich přerůstající čás zasahující do průchozích a průjezdních proﬁlů pozemních komunikací
a chodníků odstranili.
Upozorňujeme tak vlastníky, jejichž pozemky přiléhají k chodníkovým plochám a ostatním komunikacím, aby dbali o údržbu svých dřevin a keřů a v případě přerůstání čás do průchozích nebo průjezdních
úseků, tyto čás pravidelně odstraňovali. Povinnost údržby zeleně vyplývá ze zákona o pozemních komunikacích. V případě zjištění zdroje ohrožení (přerůstající větve) úřad vyzve vlastníka pozemku k nápravě ve
stanovené lhůtě. Pokud k ní nedojde, bude rozhodnuto o odstranění tohoto zdroje ohrožení na jeho náklady. Cílem tohoto je snaha zlepšit dopravní situaci v celé obci Kramolna nejen na místních a účelových
komunikacích, ale i na krajských komunikacích, a s m spojenou bezpečnost na chodnících a místních komunikacích pro všechny občany obce.
V případě dotazů, připomínek nebo podnětů kontaktujte obecní úřad: email: info@kramolna.cz,
telefon: 491 428 934, 724 186 826.

Dny evropského dědictví 9. 9. 2017 v Novém Městě nad Metují, Náchodě a na
Kramolně
Dny evropského dědictví (DED) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnos brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčás nebo zcela nepřístupné.
Jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která rozšiřuje a zvyšuje všeobecné povědomí o
našem kulturním dědictví. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto
jsou v rámci DED pořádány nejrůznější doprovodné akce - koncerty, městské slavnos , soutěže a další kulturní programy. V Novém Městě nad Metují mají DED již dlouholetou tradici, která je spojená s návštěvou
nejen místních památkových objektů, ale i historických staveb v okolních městech a obcích. V sobotu 9.
září se k této akci připojí i Náchod, kde se týž den uskuteční oblíbené Kuronské slavnos a nedaleká Kramolna. Akce začne historickým průvodem, který vyjde z Krčína a pokračuje na novoměstském Husově náměs , kde bude probíhat kulturní program. Již tradiční akcí jsou zámecké trhy a novoměstské vinobraní.
Po celý den bude na trase Nové Město nad Metují – Náchod – Kramolna kyvadlově v půlhodinových intervalech jezdit bezplatná autobusová doprava s možnos neplacené návštěvy níže uvedených památek. Nové Město nad Metují: Městské muzeum, Městská galerie Zázvorka, zámecká věž Máselnice, Základní škola
Komenského. Náchod: kostel sv. Jana Kř tele na Starém Městě, Muzeum kočárků, panenek a patentních
lis n, Park osobnos města Náchoda, Výstavní síň Jana Letzela, Regionální muzeum, Výstavní síň Regionálního muzea, Kuronské slavnos . Kramolna: kaple Jména Panny Marie, Mateřská škola. Podrobné informace o programu a jízdní řády autobusů budou včas zveřejněny.
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Dny evropského dědictví 2017 — jízdní řád

O klíšťatech nevážně vážně
Invaze je v plném proudu. Za mco jsem hledala, od kdy a odkud se klíšťata vyskytují, zjis la jsem, že chytré knížky lžou. Prý žijí v lesících a na vlhčích loukách. Kecy. Jsou na mé zahradě a na té vaší určitě taky.
Prý jsou ak vní od jara do podzimu. Určitě. První klíště jsem letos tahala kocourovi na konci února. Ještě
byly zbytky sněhu. Nejspíš už i lyžují. V brýlích pro slunci, na zádech batoh s encefali dou a lymskou boreliózou jako bonus.
Představuju si, jak se šikují a chystají k útoku, úspěšní jak jednotka rychlého nasazení. Podezírám je, že
dostávají nějaké speciální podrobné školení, jak se přisát zásadně na místa, kam si nevidíte, nedosáhnete
a kam, jak se říká, často ani sluníčko nesví ….
Buďte na sebe opatrní. Rozhodně se vypla používat repelent. Ti, kdo se dali očkovat, pro klíšťaty přenosným infekcím, udělali nejlepší věc.
Ale to určitě znáte a já jen nosím dříví do lesa ….. /sakra, a bez repelentu J/
A když už se náhodou nezadaří ubránit se, klíště opatrně vytáhněte a ranku dezinﬁkujte. Čím dříve, m
lépe.
Protože to vážně nemají klíšťata ráda.
Víte jak se zdraví při setkání? „Nazdar, jak se máš?“ a druhé na to „Ani nemluv, děsnej den, od rána mě už
dvakrát vytočili.“
Takže v nouzi vytáčejte. Ale pozor – jenom klíšťata!
Jana Hubáčková

Zpravodaj obce Kramolna červen 2017
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Článek ze soukromé kroniky kramolenského občana v původním znění Knihovna
V naší obci měl spolek divadelních ochotníků svoji knihovnu, která měla přes 250 svazků různých
knih. Byla ustavena knihovní rada a její výbor. Ten knihy přebral a udělal se nový seznam knih a usneslo
se, že každý bude chodi 1 měsíc do knihovny. Nějaký čas se tak dělo, ale pak činnost ochabovala. Nejdéle
se střídali p. Josef Kosinka, knihovník, a p. Josef Celba. Ten měl do knihovny nejblíže a tak uvázla všecka
činnost na něm. Vždy jednou v roce přišli členové rady prohlídnout účty a běh knihovny, tak vedlo se až po
novelizaci zákona o osvětových komisích a knihovních rad.
Ministerstvo školství a národní osvěty vydalo tento zákon, že do 2 000 obyvatel v obci budou
v radě jen tři členové. Dříve si každý spolek stavěl dvě kandidátky, takže někde čítala komise 30 až 30 členů. Když se mělo něco projednávat, nikdo se nesešel, takže pro dnešní dobu vedou osvětovou komisi jen
tři lidé a sice: p. Karel Novák, předseda, p. Václav Vávra, pokladník a p. Josef Celba, knihovník. Náhradník
knihovníka p. Josef Semerák. Od založení obecní knihovny dne 3.3. 1921 se koupilo 265 svazků knih s vazbou za 4 136 Kč 10 haléřů. Skříň pro knihy od Aloise Koutského za 700 Kč, takže celkově 4 836, 10 Kč. Celkově bylo půjčeno za 5 roků 5 268 knih a bylo 292 čtenářů. Nejvíce knih přečetli: p. Josef Kosinka, p. Josef
Semerák, Fran šek Houser, Fran šek Kunc, Ferd. Korda a Alena Středová, do roku 1927.
Kronikář Miroslav Vávra

Ze zápisků paní Marie Borůvkové ze Lhotek čp. 26 – pokračování
Jak jsem slíbila, vracím se k záznamům své babičky.
Zapsáno 1.11. 1917:
„Zima stává se citelnou právě tak pod přístřeším jak pod širým nebem. Od několika dnů ohlásila se
po dlouho trvajícím teplém slunečném počasí náhlá chladna, jejichž účinek stoupá občasnými studenými
deš ky. Není snad jediné domácnos , aby aspoň jeden člen nebyl s žen nemocí povstalou nastuzením.
Z chlá příroda tu a tam jen malou sýkorkou, kosem nebo zesmutnělým vrabčákem navš vená, hoří sícerými barvami od zlaté žlu jasanů a jabloní po kovově rudou záplavu hrušní, které tu stojí v prochladlém
vzduchu.
Jak je svět krásný, pomyslí si každá vnímavější duše. A jak by mohl bý krásnější, kdyby lidé nevymýšleli
pro sebe nepřátelství a zrad, kdyby se lidsky milovali a snášeli, užívali v blahu a klidu, co jim uštědřil Bůh a
čím snaží se je potěšit příroda, krásná a podněcující z jara i v podzimu, v létě i v zimě.
Ale jak je možno se těši z krásy, když na každém jejím atomu zavěšena je dnes představa bídy, tesknoty a žalů? Jak možno těši se z krásy vadnoucích stromořadí, když člověk musí jimi kráče a vzpomína ,
kde by nejsnadněji sehnal několik bramborů, zničen představou dě plačících hladem neb strachy a starostmi o ta nka, kterého již čtvrtým rokem neviděly. Který jich vždy tak dobře zaopatřil, zastal, chránil,
hladil po líčkách. Dě mnohé pohlédnou na bosé nožičky, že v jeho přítomnos byly vždy obuty v pěkné
střevíčky a nyní mamička pod hou životních potřeb nemůže jim jich dopřá , poněvadž vydáním 100 K za
ně, vydala by ubohé maličké hroznému umírání hladem.
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Brambory to ž stojí 42 – 60 K za 1 q a pšenice 800 K. Není možné pro výdělku spokojeně ží , musí
se jen živoři , k tomu se zásoba tenčí. A leckde i v oděvech, na jiný oděv naděje není, poněvadž jsou látky
v závratné výši. Ku příkladu na zástěru je za 30 K. Ženská košile, kteráž stála nejvýš 90 h stojí 20 K, mužská
50 K, na šaty za 500 K, boty 100 K, punčochy 16 K, šátek 30 – 50 K. Nač by přišel zimní ústroj? Jak zachráníme se před zimou, když nemáme šatů a uhlí se nám nedodává?
Brzy rozložila zima své peroutky na spadaném lis a krutě začala řádit nad celým krajem. Zapadly
cesty sněhem, úvozy se srovnaly v jednu rovinu, začátkem roku 1918 závěje ve výši skoro dvou metrů nedovolovaly chodit lidem ani do továren.
15. ledna 1918 posledně rozezvučel se bolným tónem náš malý zvonek jako by volal do zasněženého údolí: Sbohem dávám milená vísko, již nebudu patřit na tvé rados ani boly …. Poslední srdce udeřilo,
jež věs lo nám radostné ranní a večerní „Ave“, neb smutně hlásalo vznikající požár v okolí. Dozněl ten, jehož lkaní doprovázelo na sta našich předků, jimž Bůh kázal dokonči dráhu života. Umlkl, aby víc nezazněl,
odevzdali jsme jej k účelům válečným.“
Tolik svědectví o době, která předcházela událostem významného roku 1918, uzavření míru a vzniku republiky. Těším se příště. Bude nás spolu čekat čtení plné naděje a rados .
Jana Hubáčková

Ohleduplnost
Neděle a státem uznávané svátky jsou určeny k odpočinku, proto se zdržte hlučných pracovních ak vit
(sekání trávy sekačkou či řezání dříví motorovou pilou). I když to v pracovním týdnu všechno udělat nes hnete, mějte na pamě , že jsou mezi vámi lidé, pro které je odpočinek nutnos , ne nadarmo se říká,
že " cho léčí". Vaši sousedé to určitě ocení.

Klub žen Kramolna, BIKRAŽE
Vážení a milí,
s blížícím se časem letních prázdnin a dovolených Vám chceme za náš klub popřát krásné prosluněné léto se vším, co k němu patří. Zejména zasloužené dny odpočinku, spoustu zajímavých a příjemných
prázdninových či dovolenkových zážitků, potřebný čas na své blízké a přátele a pokud možno vždy dobrou
náladu.
Příš námi pořádaná akce se bude konat až v době, kdy vyndáme ze skříní teplejší oblečení, ale i
tak se těšíme na setkání s Vámi na Mikulášské besídce konané v režii profesionálních umělkyň z Prahy.
Srdečně zdravíme a těšíme se na Vás.
Klub žen Kramolna, BIKRAŽE
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11

Přejeme vám krásné léto!
Na závěr bychom vám, milí občané, za celý obecní úřad Kramolna rádi popřáli, abyste si užili krásné léto.
Těm mladším — studujícím, aby měli vydařené prázdniny, bez ohledu na to, jaké bude počasí. Těm starším — pracujícím, aby na dovolené načerpali nové síly. Všem dohromady pak, aby si odnesli spoustu nových a krásných zážitků, ze kterých se budou těšit minimálně po zbytek tohoto roku.

!!! PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ pro naše nejmenší: Namaluj co nejv pnější ananas.
Výtvory se jménem autora můžete odevzdávat v průběhu celého léta do poštovní schránky obecního úřadu. Na konci prázdnin bude vylosován vítěz, který bude uveden v příš m čísle našeho
Zpravodaje. Vítěz si poté bude moct převzít zaslouženou odměnu na obecním úřadě. Těšíme se
na vaše výtvory!

PS: Jako rozcvičku si můžeš nejdřív jeden vybarvit.

Slunovrat
Býti tak básníkem zasnít se u vína
v představách vznášet se nad štíty hor
tam kde se zrození se smrtí protíná
když bránu věčnosti otvírá vteřina
ozvěnou vědomí tichý zní chór.
Zapadnout se Sluncem do baru U raka
ve stínu pod úhlem zemské osy
potkat se s múzami vždy je tam nějaká
pak jedné zpozdilé objednat panáka
v poháru stříbrném krůpěj rosy.
Až touha znavená klesne mi do klína
svítání zavolá ukrytý sbor
z mlžného oparu vystoupí krajina
čistá a krásná jak láska když začíná
souznění uschovám do metafor...
(Mirastus)

