Prosinec 2017
OBEC KRAMOLNA

Z r vod
Obecní úřad informuje


Stále probíhají jednání ohledně nabídky prodejny potravin na Kramolně. Strany se o
koupi za m nedohodly a dále se jedná s realitní makléřkou.



Na Trubějově bylo vybudováno nové nástupiště autobusové zastávky. Velký dík patří p.
Lence Špulákové a p. Miroslavu Prouzovi.



Na obec byl přijat nový zaměstnanec pan Jan Burdych za pana Jaroslava Formana, který
na obci již nepracuje. Tímto obecní úřad děkuje panu Jaroslavu Formanovi za jeho dosavadní práci pro obec.



Na křižovatce na Lhotkách je změna přednos v jízdě. Hlavní silnice je nyní opět směrem
z Kramolny na Lhotky a Řešetovu Lhotu.



Z důvodu bezpečnos dopravního provozu obec požádala o měření povolené rychlos
ve všech částech obce, kdy se výsledek posuzuje jako přestupek provozovatele vozidla.



Na začátku listopadu byly spuštěny nové webové stránky naší obce. Nyní se ještě budou
postupně doplňovat chybějící dokumenty a informace.



V obci byla provedena kontrola na poskytnutou dotaci od Krajského úřad Královéhradeckého kraje na výměnu střešní kry ny budovy obecního úřadu – bez závad.



V obci proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření a činnos obce auditorkami z Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje. Nebyly shledány žádné nedostatky.



Byla provedena oprava mostku "U Deponie", po kontrole sta kem je mostek v pořádku
a schopný provozu.



Byla dokončena výstavba sportovního hřiště za obecním úřadem, z důvodu klima ckých
podmínek budou nedodělky odstraněny začátkem příš ho roku.



V lednu se bude konat volba prezidenta České republiky. I. kolo ve dnech 12. a 13. ledna
2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018. Všechny obecné informace byly
zveřejněny ve zpravodaji září 2017, další informace jsou zveřejněny na úřední i elektronické desce, případné dotazy zodpovíme na tel. 491 428 934 nebo 724 186 826.

Informace ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna dne 27. 11. 2017
Zastupitelstvo obce Kramolna pověřuje starostku k jednání ohledně podmínek vrácení půjčky
Městu Náchod.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr směny pozemku p.č. 211 v k.ú. Lhotky o výměře
cca 1 030 m2 , ve vlastnictví obce Kramolna, za pozemky p.č. 212/3 v k.ú. Lhotky o výměře 268
m2, p.č. 112/4 v k.ú. Lhotky o výměře 658 m2 a p.č. 112/5 o výměře 117 m2.
Zastupitelstvo obce Kramolna pověřuje starostku k jednání s Obcí Vysokov o možnos převedení pozemku p.č. 360 v k.ú. Kramolna o výměře 1 220 m2 do majetku obce Kramolna nebo jeho
směny.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje upřesnění záměru prodeje čás obecního pozemku
p.č. 306/8, k.ú. Trubějov. Jedná se o odměřený pozemek p.č. 306/10, k.ú. Trubějov o výměře 75
m2.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej obecních pozemků
p.č. 48/77, p.č. 48/76, Kramolna 198, p.č. 48/75, p.č. 48/73 a p.č. 48/71, kteří podali žádost o jejich odkoupení, a pověřuje starostku podpisem těchto smluv. Všechny předmětné pozemky se nacházejí v k.ú. Kramolna a záměr prodeje byl řádně vyvěšen.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje nákup a přije daru pozemku p.č. 309/37 o výměře
24 m2 i uzavření "Kupní smlouvy a darovací smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem".
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje prodej nákladního přívěsu valníkového NIEWIADOW s
registrační značkou, typ BE 73, IČ 778.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr na opravu kulturních památek v obci a zpracování odpovídajícího projektu pro následné podání žádos o dotaci.
Zastupitelstvo obce Kramolna dodatečně schvaluje opravu havarijního stavu střechy Mateřské
školy, Kramolna a zadání zakázky na opravu ﬁrmě Mar n Hejzlar, pokrývačství, Běloveská 1722,
547 01 Náchod, IČ: 44442963.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje opravu zbývající čás střechy na Mateřské škole Kramolna včetně zpracování projektové dokumentace a podání žádos o dotaci z Programu obnovy
venkova Královéhradeckého kraje.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje ceník služeb na rok 2018.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje vybudování místa pro přecházení přes silnici III/3036,
Kramolna a zadání vypracování projektu ﬁrmě Kamil Hronovský, Na Drahách 190, 533 21 Vysoké
Chvojno, IČ 68459327.
Zastupitelstvo obce Kramolna na základě žádos SDSH Kramolna ze dne 23. 11. 2017 schvaluje
změnu bodu č. 1 "Smlouvy č. P02/2017" a pověřuje starostku k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě
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č. P02/2017 ve znění:
1) Poskytovatel rozhodl usnesením č. XXVI/16 ze dne 27.11.2017 o změně čerpání dotace
(ﬁnančního příspěvku) takto:
a) Výstroj a výzbroj pro družstvo dě , žen a mužů 22 300,– Kč, b) Nákup materiálu pro dě
(specializace kuchař) 800,– Kč, c) Nákup pohárů na hasičskou soutěž 2 300,– Kč, d) Výstroj a výzbroj hasičského vozu VW T4 14 600,– Kč.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr realizace akce "Dětské hřiště v obci Kramolna +
přidružené čás “ včetně podání žádos o dotaci z Programu obnovy rozvoje venkova 2018 z
MMR, podprogram č. 2 Podpora zapojení generací do komunitního života v obci a pověřuje starostku k podpisu předložené smlouvy s ﬁrmou JASTA CZ s.r.o, Knapovec 122, 562 01 Ús nad Orlicí, IČ: 04525493, na vypracování kompletní projektové dokumentace, zpracování žádos o dotaci
a realizaci následného výběrového řízení na dodavatele.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje navržené rozpočtové provizorium na rok 2018.
V období rozpočtového provizoria budou přijímány příjmy dle vyhlášek a zákonů, dohod a
smluv. Obec bude hradit jen výdaje na činnos spojené s výkonem státní správy, závazky vyplývající z již uzavřených smluv, příspěvky na provoz příspěvkové organizace (mateřská škola – poskytnu neinves čního příspěvku ve výši Kč 100 000,00 do 15.1.2018) a nejnutnější výdaje na zabezpečení běžného provozu úřadu a samotného fungování obce s m, že výdaje budou měsíčně čerpány maximálně do 1/12 rozpočtu předchozího roku. Obec bude dbát na hospodárnost a efek vní
vynakládání rozpočtových prostředků. Po schválení rozpočtu se příjmy a výdaje rozpočtového
provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu.

Zimní údržba
Jako každý rok, i letos, bude obec provádět zimní údržbu na místních komunikacích. Proto žádáme
všechny občany, aby využívali k parkování obecní komunikaci před domem pouze ve výjimečných
případech !!! Komunikace nemají patřičnou šíři a vzhledem k nastávajícímu zimního období by
je nebylo možné udržovat.
Děkujeme za pochopení.

Poděkování
Děkujeme všech občanům, kteří neváhali přiložit ruku k dílu a během celého roku se podíleli na
tom, aby bylo v naše obec pěkná a upravená. Čisté autobusové zastávky a jejich okolí, posečená
tráva před domem, to vše je vizitkou nás všech.
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Pokračující článek ze soukromé kroniky neznámého kramolenského občana Politické strany
(vše v původním slohu i pravopise)
Jednu neděli sešli se u p. Karla Nováka. Byl pozván, a se dostavil V.D. p. Josef Stejskal, kaplan náchodský, který založil pod jménem "Spolek katolických jinochů mužů – Vlas mil". Tento
spolek ze začátku utěšeně vzkvétal, až později přišli chmůry. Po odeji Bernarda Horáka, které se
přestěhoval ke svoji sestře Fran šce Kuldové do Náchoda, kdež po těžké nemoci na tuberkulosu
zemřel. Po třech letech spolek ochaboval, svobodní hledali jiné zábavy, žena neměli čas chodit
na schůze, tak zbyl jen výbor, který po kolik roků to vedl, až zmizel na dobro. Marksis cké učení
nenašlo v naši obci ohlasu, poněvadž občanstvo bylo více národní a mezinárodní, až konečně po
velkých stávkách v Náchodě 5. a 6. dubna r. 1899 po kraválech náchodských, starali se více o poliku. Toho času bydlel na Kramolně Adolf Šašek, který byl prvním průkopníkem v tomto hnu , virtuos na tahací harmoniku, který si sehnal malou kapelu, jež pak o této kapele i píseň složena pia a
sice:
Ó kapelo, kapelo Šaškova, Kosina na ﬂautnu,
Šašek harmoniku, a Ticháček píská klárinet, Tonda Plšek
škrábe basu, všecky snesu mnoho chlast atd.
Hráli za zpěvu každé neděle v hos nci p. Viléma Ticháčka odpoledne, kdež byly brány na
svátky i na merendy, až jednou i tancem v sále kamna rozsypali. Též byl i řečníkem s Jos. Kosinkou při zábavách "při házení kozla", kteří mnoho vždy odkázali z pozůstalos kozlových ctěnému
obecenstvu. Když založil Václav Klofáč se společníky stranu národních socialistů, tak i v Náchodě
nelenili, poněvadž ukázali se slabé stránky vedení mezinárodní sociální demokracie, vstoupil i náš
Adolf Šašek do besedy "Barák" v Náchodě, a tak se stal prvním národním socialistou na Kramolně,
který neúnavně pracoval ponejvíce mezi mládeži, neb říkal, že do starého nic nevtluče, až sehnal
své přívržence. I Josef Celba stal se druhým členem besedy "Barák" kdež jich přibývalo, že byli často zastoupeny všechny odbory, typografové, kovodělníci i jiní. Jen ještě teks láci (?) neměli odborovou organizaci. Až dva roky se pracovalo na stanovách a sedmkráte byly vráceny zpět, až r.
1903 byla ustavující valná hromada, kde se sešlo 45 členů. Mezi nimi byly i zdejší dva členové: Josef Celba a Adolf Semerák – až v roce 1905 zakládala se odbočka dělníků a dělnic teks lních v Kramolně.
Kronikář Miroslav Vávra

Ze zápisků paní Marie Borůvkové ze Lhotek čp. 26
Po skončení války…….
„Vrací se vojska domů, mezi nimiž mnoho i těch, kteří po dobu válečnou nespatřili rodných
domovů a svých milých. Mnozí z nich též přinášejí poslední pozdravy kamarádů umírajících, kterýmž nebylo popřáno této krásné chvíle, jimž cizí země ustlala chladný hrob.
Těmto na památku sázejí se lipky, které při bolném vzpomínání sirotkům na své milé otce,
rodičům na drahé syny, mají bý pomníkem v každé vsi. I u nás sázejí se lipky, a to jedna na
4
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památku padlým vojínům a druhá na oslavu svobody.
Přiblížil se máj, příroda dosud spící teprve počíná dýcha prvními posly jara. Dosud často
sněží, jen pomalu dosud režné trávníky počínají se zelena . Je 4. máj, neděle pochmurná, jakoby
plaka chtěla. První lipka je smuteční, druhá opentlená stuhami v barvách národních. Postup u
sázení našich lipek byl tento:
V pět hodin seřaděn byl sbor hasičský, za ním neseny byly lipky a dále jiní účastníci průvodu
kráčeli na místo, kde měly být lípy vsazeny*. V řeči, kterou měl p. Prokop ze Starkoče, líčil bědy války, význam těchto dvou lipek a odevzdával je do opatrování občanů zdejších se žádos , by k nim
každý hl s láskou, odůvodniv, že kdyby nebylo oné smutné lipky, že nebyla by ani ta, která je sázena svobodě. Poté říkaly dě ryze české básně. Lípu smutku si zasázeli sirotci a pozůstalí po padlých, ve smutném štkaní. Druhou lípu mládež zdejší. Ke konci zapěny písně Kde domov můj, Hej
Slované a Čechy krásné, Čechy mé. Po děkovací řeči se shromáždění rozcházeli.“
* Místo vsazení těchto lip je na Lhotkách, u tzv. Křížku a později postaveném
pomníku padlým 1. světové války
J. Hubáčková

Společenská kronika
V letošním roce jsme se rozloučili s občany:
Věrou Vítkovou z Kramolny, 9.1.2017, 60 let
Jiřím Olbrichem z Kramolny, 5.4.2017, 70 let
Evou Duškovou z Kramolny, 10.7.2017, 81 let
Fran škem Maškem ze Lhotek, 8.8.2017, 81 let
Věrou Celbovou z Trubějova, 6.10.2017, 82 let
V letošním roce jsme přivítali nové občánky:
Annu Maršálkovou ze Lhotek
Emily Véle z Trubějova
Magdalenu Máslovou z Kramolny
Natálii Jetmarovou z Kramolny
Mar na Leederera ze Lhotek
Michala Kubečka ze Lhotek
Agátu Hanzlovou ze Lhotek
Jonáše Kosinku z Kramolny
Tomáše Vítka z Kramolny

Zpravodaj obce Kramolna prosinec 2017

5

Klub žen Kramolna BIKRAŽE
Vážení a milí spoluobčané,
letos jsme se s Vámi rozloučily prostřednictvím akce, která
se konala v neděli 3. prosince, kdy jsme pořádaly Mikulášskou besídku, kde se dě mohly pobavit při soutěžích a písničkách pod vedením profesionálních umělkyň z Prahy. Na
závěr přišla i početná družina čertů a andělů s Mikulášem,
kteří dětem promluvili do jejich trošku vystrašené dušičky,
ale také rozdali dárky. Po skončení programu jsme všichni
společně před budovou obecního úřadu rozsví li vánoční světýlka na stromku.
Na příš rok pro Vás opět chystáme několik kulturních akcí, společenských setkání a samozřejmě i akce pro dě .
Za náš klub Vám všem chci popřát krásné proži vánočních svátků a do nového roku hlavně
hodně zdraví, štěs a spokojenos .
Za KŽK BIKRAŽE
Ivona Karásková

Ježíškovi pomocníčci ze školky
Adventní čas nastal a všude před domy a v oknech se rozsví la vánoční světýlka.
Sboreček “Sedmikrásky” z naší školky tuto tradici dodržuje a již několikátý rok pomáhá rozsvěcet vánoční stromečky o první adventní neděli na různých místech. Letos poprvé svým zpěvem
vánočních koled rozsví l stromek před mateřskou školou. A není to ledajaký stromeček! Ten to ž
pomáhaly před pár lety zasadit samy dě , z kterých jsou už dnes školáci.
Rozsvícení probíhalo v dopoledních hodinách se všemi dětmi
ze školky. Na tuto akci se přišli podívat rodiče, prarodiče, bývalé zaměstnankyně školky i paní starostka. Poslední koledu o narození Ježíše Krista si zazpívali společně se
sborečkem všichni a zazvoněním
zvonečků pak Ježíškovi pomohli
rozsví t ozdobený stříbrný smrček
a rozzářit tak oči všech dě , těšících se na dárečky.
Radujme se a veselme se
nejen o Vánocích.
Hodně zdraví a štěs v novém roce přeje kolek v MŠ.
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Sokol Kramolna
Blíží se konec roku, je čas na ohlédnu se zpět a rekapitulaci činnos Sokola a uplynulý rok.
Podařilo se připravit tenisové kurty pro odehrání Okresního přeboru a Okresní soutěže družstev v
tenisu. Vzhledem k podmínkám a počtu hráčů jsou výsledky uspokojivé. Podařilo se instalovat sítě
pro slunci a udržovat hřiště v provozu po celý rok.
Tabulka soutěže OP vet. 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rychnovek A
N. Město A
Zbečník
Bukovice
M. Svatoňovice
Jaroměř
Broumov A
Úpice
Nahořany
Kramolna A

9
9
8
9
9
8
8
7
6
9

8
7
7
4
3
4
3
2
3
0

1
2
1
5
6
4
5
5
3
9

22
20
17
11
12
9
13
7
7
5

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

5
7
7
16
15
15
11
14
11
22

17
16
15
13
12
11
11
9
9
9

6
6
6
5
4
5
4

5
5
4
3
1
0
0

1
1
2
2
3
5
4

15
15
11
10
2
1
0

:
:
:
:
:
:
:

3
3
7
5
10
14
12

11
11
10
8
5
5
4

Tabulka soutěže OS vet. 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

N. Město B
Broumov B
Kramolna B
Černožice
N. Ples
Rychnovek B
Rychnovek C

Celoročně je v provozu špičkově vybavená posilovna. Cvičí se v ní od r. 1990. Máme mezi
sebou dvojnásobné mistry světa i ty, kteří se umís li na druhém místě. Jména Michal Ungrád, Ladislav Pinkava, Karel Mikeš jsou známá nejen v Evropě. Zúčastňují se soutěží v silovém trojboji po
celém světě. O cvičení v posilovně je velký zájem, takže posilovna je využita po celý den.
Pravidelně každou neděli se scházejí k zápasům hokejbalisté z širokého okolí.
Pro občany Kramolny ale i zájemcům z okolí, kteří mají rádi pohyb, můžeme nabídnout dostatek možnos . Za pomoci obce se snažíme nabídku sportovních ak vit na Kramolně udržet a v
mezích (omezených) možnos i vylepšit. Nemohu jinak, než poděkovat všem sportujícím za nezištnou pomoc v této naší snaze.
Na závěr chci popřát všem občanům Kramolny, ať již sportují nebo teprve sportovat začnou, pěkné proži vánočních svátků a do r. 2018 hodně spokojenos a zdraví. Spokojenost a
zdraví načerpáte mezi voňavými lípami na hřiš Sokola Kramolna.
Starosta Sokola Kramolna
Vladimír Šafránek
Zpravodaj obce Kramolna prosinec 2017
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Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zářivky ani výbojky rozhodně nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Nejen, že se dají opětovně využít a recyklovat, ale navíc obsahují i malé
množství nebezpečné rtu , a proto nesmějí skončit na skládce.
Úsporky obsahují nebezpečnou rtuť, ale i sklo, kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté rtu , která by ve vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví i životní prostředí. Kromě rtu je v úsporných zářivkách obsažena i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a další kovy, které je možné znovu použít
v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou například pro zatravňovací dlaždice či
různé plastové komponenty a vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál, nebo dokonce pro výrobu nových zářivek. Znovu je tak možné pro
další výrobu použít 95 - 100 % materiálu, ze kterého byla zářivka vyrobena.
Odneste úsporku „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou úsporkou naložit a kde ji odevzdat k
recyklaci, rádi vám poradíme. Nejjednodušší je odevzdat starou zářivku
v elektro obchodě při nákupu nové. Úsporku můžete také odnést do malé
sběrné nádoby, která je umístěna budově obecního úřad Kramolna čp.
172.Nebo můžete nefunkční zářivku spolu s dalším elektroodpadem odvézt k
hasičské zbrojnici na Kramolně čp. 146. Tam ji zdarma převezmeme a vložíme ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.
EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr zářivek pro naši obec Kramolna zajišťuje kolek vní systém
EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst, přispívá a náklady provozu sběrného místa, plně hradí přepravu
sběrných kontejnerů do recyklační ﬁrmy i samotnou recyklaci. Díky tomu
ušetří obec Kramolna ﬁnanční prostředky, které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.
Prostřednictvím systému EKOLAMP se během loňského roku podařilo recyklovat téměř 5 milionů
zářivek a výbojek. To představuje až 25 kg toxické rtu , která by jinak mohla znečis t vodu o objemu dvou Slapských přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví a přírodu našeho města a nevyhazujte úsporky do koše.
Více se o problema ce nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
Děkujeme, že třídíte.

Pedikúra 2018
Na Obecním úřadě Kramolna vždy PRVNÍ pondělí v měsíci od 8:00 hodin. V roce 2018 tedy 8. ledna, 5. února, 5. března. 3. dubna (úterý!), 7. května, 4, června, 2. července, 6. srpna, 3. září, 5. listopadu, 3. prosince. Pedikúra - 120, Kč. Na Vaši návštěvu se těší „Pedikúra Jaroslava Klímová“,
mobil: 728 513 946.
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V MŠ Kramolna se slavilo
Kolek v MŠ Kramolna v čele s ředitelkou Zuzanou Koubkovou zorganizoval oslavu 40. výročí založení Mateřské škola, Kramolna dne 20. října 2017.
Na tuto oslavu byli pozváni všichni zaměstnanci, kteří v MŠ pracovali, jako jsou topiči, kuchařky, uklízečky, učitelky i pomocný personál. Účast byla veliká. Pozvání přijal i bývalý starosta
Jaroslav Vlček a současná starostka Jitka Kropáčková.
Všichni přítomní si po slavnostním přípitku prohlédli zahradu i třídy v budově školy. Následovalo posezení s velice chutným pohoštěním. Vzpomínky na otevření MŠ vyvolaly původní fotograﬁe. Mateřská škola se otevírala dne 17. října 1977 a byla postavena v akci ,,Z“. Všichni účastníci měli možnost nahlédnout do kronik školky, ve které jsou zachyceny rozsáhlé úpravy, kterými
budova během desítek let procházela. Např.: zavedení plynového topení, výměna oken i zařízení
školní kuchyně, úpravy sociálního zařízení apod.
Za obec přeji MŠ Kramolna další zajímavé a pestré ak vity, k vytvoření snadnějšího vstupu
dě do společnos .
Miroslav Vávra, kronikář obce.

Podzimní strašení
V poslední době je populární podzimní svátek “Halloween“. I my jsme si tento svátek ve
školce slavili, ale pod novým názvem „Podzimní strašení“. Nezapomněli jsme ani na naše české
„Dušičky“. Společně s dětmi jsme si povídali, proč se tento svátek slaví, co k němu patří a jak je
důležité si vážit lidí kolem sebe.
Přípravy na strašidlácké běsnění trvaly celý týden. Paní učitelky spolu s personálem a dětmi
převlékly školku do strašidelného kostýmu. Vyzdobily příšerkami třídy, před školkou nás vítaly vydlabané dýně, duchové s bílou paní a v hale krásná strašidla z podzimních plodů. Do projektu jsme
to ž zapojili i rodiče. Ti dostali za úkol spolu s dětmi doma tato strašidýlka vyrobit. Zároveň dětem
přichystali krásné kostýmy a zajis li malé pohoštění na onen očekávaný strašidelný den.
Učitelky se snažily, aby veškeré činnos byly pro dě zajímavé a cíleně rozvíjely jejich
schopnos . Během celého týdne dě malovaly obrázky se strašidelným námětem, z papíru vyráběly duchy, netopýry, pavouky a další příšery. Z kostek stavěly domečky pro strašidla, hrály různé
didak cké hry, řešily hlavolamy, skládaly obrázky se strašidly. Nezapomněli jsme ani na písničky,
básničky, zaklínadla a tanečky. Před spaním jsme dětem četli povídky a příběhy o strašidlech a duších.
Po pečlivé přípravě nastal onen očekávaný den
„Strašidlácké běsnění“, na který se dě velmi těšily.
Od rána si chystaly na třídách hos nu a přestrojovaly se do donesených obleků (duchů, dýňáků, lesních mužíků, bílých paní, čarodějů a čarodějnic…).
Do strašidelných kostýmů se přestrojily i paní učitelky s personálem školy. Když bylo vše přichystané
jak má být, všechna strašidla se sešla v největší třídě, kde začalo to pravé běsnění.
Zpravodaj obce Kramolna prosinec 2017

9

Kouzelným zaklínadlem jsme si zajis li, aby se den vydařil a nikdo nám ho nezkazil. Proběhla přehlídka strašidel a začal zábavný program plný zaklínadel, písní a tanců. Po strašidláckém běsnění se vypravila strašidla vyzkoušet svoji odvahu do různých strašidelných doupat, např. na hřbitov, do kovárny, do lesa se zlým medvědem nebo k bílé paní na hrad. Kdo se nebál a splnil úkol,
dostal sladkou odměnu a krásnou omalovánku. Nebylo jednoho strašidla, který by nesplnilo zadaný úkol.
„Strašidlácké běsnění“ se vydařilo a dě určitě prožily pěkné zábavné dopoledne spolu se svými
kamarády a celým kolek vem mateřské školy.
Za celý kolek v napsala Zuzana Koubková, ředitelka MŠ

Vánoční výstava 24. – 26. 11. 2017
Pokud to mám počítat, pak se letos konala předvánoční výstava v sále našeho Obecního
úřadu už pošesté. Kromě našich výtečných vystavovatelek jsme přivítaly mezi námi Nelinku Petrášovou, která vyrobila a prodávala knoﬂíky pro štěs různých velikos . Vedle prodejních stolků
nám pan Jaroslav Landa z Náchoda předvedl část své velké sbírky papírových betlémů. Betlémy
jsou jeho velkým koníčkem. Nakupuje papírové sky, které trpělivě vystřihuje a vyřezává, podloží
a aranžuje na stupňovité podložky. Ty ještě dobarvuje. V jeho sbírce najdeme stupňovité betlémy
historické i současné a od různých více, či méně známých autorů.
Se svou paní pak vytváří malé betlémy. Pan Landa vyrobí z papírových ruliček malý košík,
do kterého jeho paní háčkuje Josefa, Marii a Ježíška.
Nedílnou součás naší výstavy je i vystavená dekorace dě z naší Mateřské školky. Letos
jsme mohli vidět koníky, které znázorňovali Mar na na bílém koni, betlémy malované na papír i
vyrobené z netradičních materiálů, např. zbylých papírových rolí od koberců.
A co jste si mohli koupit z nabídky našich vystavovatelek? Různé krabičky, tácky, podnosy,
sáňky, kočárek z pediku, výrobky z medu a včelího vosku, háčkované andílky, svícínky, sněhové
vločky, andílky z mašlí a z korálků, korálkové ozdoby na stromeček, věnečky a stromečky ze šišek,
stromečky z napichovaných kousků tylu, třpy vé věnečky z mašlí, háčkované hračky z měkoučké
žinylky, venkovní ozdoby na stromeček vyrobené z rákosu, svícny a věnce na zavěšení i na stůl laděné do jedné barvy, svícínky, andílky a stromky nejrůznějších tvarů vyrobené z ruliček bílého papíru, misky, tácky, PF v různých tvarech, to vše z keramiky. Někteří si vybrali ozdoby na stromek,
nebo třeba zapichovátko do kvě náče vyrobené z drátků, háčkované ponožky či přívěšek na klíče.
Na své si přišly i ženy a dívky, které si chtěly udělat radost např. kovovým přívěskem na šňůrce,
náramkem, nebo náušničkami. Ani mlsouni nepřišli zkrátka. Nabízeli jsme nepřeberné tvary perníčků, perníkových chaloupek, perníkových drobnos , čerta z perníku na metličce a také křížaly
z jablek.
Jako vždy si mohly dě zdobit připravené perníčky u samostatného stolu. Návštěvníci dostali, pokud chtěli, kávu, čaj s kouskem nějakého dobrého koláče nebo cukroví. To neúnavně pekly
vždy večer naše vystavovatelky.
Celkem navš vilo naši výstavu od pátku do neděle přibližně 600 lidí. Díky štědros návštěvníků a darů od vystavovatelek jsme vybrali rekordních 7 488,-- Kč. Díky tomu jsme předali Mateřské školce na Kramolně 2 000,-- Kč a po odečtení nákladů za nájem sálu a další drobné potřeby
pro instalaci výstavy zbývá 4 348,-- Kč na nákup nových knih do místní knihovny.
10

Zpravodaj obce Kramolna prosinec 2017

Všem návštěvníkům výstavy patří veliký dík za jejich příspěvky.
Hlavní a velký dík patří všem vystavovatelkám, panu Landovi a jeho paní, a také Nelince za
obrovské nadšení, se kterým do toho letošního ročníku opět šli.
Je také mnoho dalších lidí, kteří nás podporují, pomáhají s přípravou a instalací výstavy, následným úklidem, a přesto nechtějí žádnou publicitu. Proto alespoň touto cestou všem srdečně
děkuji.
Také děkuji Obecnímu úřadu, zejména paní starostce Jitce Kropáčkové za spolupráci a zapůjčení sálu k uskutečnění výstavy.
Nyní prožíváme adventní čas a za několik dní budou, hlavně dětmi velmi očekávané Vánoce. Dovolte mi, abych vám všem popřála klidné a šťastné proži vánočních svátků, dětem bohatého Ježíška a do nového roku hlavně zdraví.
Těším se také na naše další setkávání v knihovně nad dobrou knihou.
Vaše knihovnice Iva Zelená

Přespání Mladých hasičů na OÚ
Každý kdo procházel v pátek 15.12. ve večerních hodinách
kolem obecního úřadu na Kramolně se zajisté pozastavil, upřel své
zraky k rozsvíceným oknům a zaposlouchal se co se to tam děje.
Ne, neprobíhala řízená demolice, jen mladí hasiči SDH Kramolna
měli již druhý ročník přespání na OÚ.
Tato příležitost nebyla využita jen k dovádění, hraní her a
ponocování. Sedm zúčastněných si také plnili odznaky odbornos a
specializací, které jsou předzvěs pro jejich znalos a dovednos
v budoucím působení u výjezdové jednotky obce. V sobotu dopoledne proběhlo seznámení s dýchací technikou, která slouží hasičům k ochraně dýchacích cest. Po přednášce proběhla prak cká ukázka,
kdy si každý nasadil přístroj s tlakovou lahví, masku a
zkusil si vyjít schodiště.
Hodinu před polednem byla poslední schůzka
v roce 2017 ukončena a všichni se plni zážitků rozloučili.
Tímto bychom chtěli poděkovat rodičům za
přichystané občerstvení a paní starostce za propůjčení sálu úřadu k této akci.

Kolek v MH Kramolna
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Hasiči Kramolna v roce 2017
Vážení spoluobčané,
dovolte malé ohlédnu za končícím se rokem 2017, který byl z pohledu hasičů Kramolny,
rokem rušným, plným plánovaných, ale bohužel i mimořádných událos .
Připravenost svěřené techniky a její obsluhy byla prověřena při jarním cvičení v Klenech. Úkolem
bylo vyčerpat z rekreační nádrže více jak sto síc litrů vody pomocí zásahového čerpadla z přívěsu
PPS-12, plovoucího a kalového čerpadla. Výjezdová jednotka prokázala, že je připravena odčerpat
vodu ze zaplavených objektů při možné jarní povodni nebo po přívalovém deš .
V nedávných dnech bylo území České republiky zasaženo větrnou bouří Herwart. Tento živel se
nevyhnul ani našemu kraji, a tak hasiči následně pomáhali s odklízením popadaných stromů na
místní komunikaci.
Náš sbor se snaží ak vně zapojovat do dění v obci a některé akce mají již mnohaletou tradici. Každoročně obohacujeme kulturní život na Kramolně uspořádáním hasičského plesu a vždy v
září hos náš sbor družstva, která soutěží v požárním sportu o Pohár starostky obce. Týmy mužů a
žen se účastní soutěží zahrnutých do seriálu Náchodské Primátor NTC ligy, kde pravidelně bojují o
přední příčky. Je velmi potěšující, že se již druhým rokem daří vychovávat mladé pokračovatele
hasičské tradice na Kramolně. Mládežnické družstvo se každý týden potkává na schůzkách při
nichž získává teore cké znalos a nacvičuje hasičské dovednos , které prezentuje s úspěchem na
soutěžích – foto mládežnického družstva.
Uvedené společenské a sportovní akce se neobejdou
bez sponzorské pomoci a za tu zde všem příznivcům znovu
děkujeme.
Do nového roku 2018 Vám všem přejeme pevné zdraví
a hodně štěs .
Jaroslav Ďuriška a Ing. Jan Škoda
za kramolenské hasiče

Kramolenský floorbalový tým
Kramolenská mládež sestavila v letošním roce
ﬂorbalový tým. Tento tým se za podpory ze strany obce Kramolna účastní amatérské ﬂorbalové soutěže
v Hradci Králové a po první polovině soutěže je na
skvělém šestém místě z šestnác týmů. Děkujeme obci Kramolna za podporu a všem přejeme úspěšný rok
2018.
Matěj Sychrovský, kapitán týmu

Zpravodaj obce Kramolna prosinec 2017
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Vážení občané,
ráda bych Vám popřála krásné vánoční svátky, abyste aspoň na chviličku zapomněli na
všechny věci, které se dějí kolem nás, a vánoční čas strávili se svými nejbližšími.
Přeji všem hospodyňkám, aby byly spokojené se svou prací. Věřte, že i když všechno nebude perfektní, rodina ocení, když budete usměvavé.
Dětem přeji bohatého Ježíška, protože jsou to hlavně jejich svátky.
A nám všem přeji jménem obecního úřadu a celého zastupitelstva, aby ten příš rok byl o
kousek lepší, než ten letošní.
Vaše starostka Jitka Kropáčková

