OBEC KRAMOLNA

ZPRAVODAJ
ČERVENEC 2022

Vážení spoluobčané,
čtyři roky utekly jako voda a v září končí volební období současného zastupitelstva Obce Kramolna. Našim úkolem bylo zajistit fungování obce a její rozvoj ve všech oblastech života ke
spokojenosti všech občanů. I když víme, že splnit všechna přání bylo někdy těžké, až nereálné,
vždy jsme svou práci odvedli nejlépe, jak jsme uměli. Jak se nám to dařilo, můžete posoudit z
přehledu činnosti zastupitelstva v jednotlivých oblastech správy obce za uplynulé čtyři roky.
Ač je to pro velké projekty poměrně krátká doba, do které se navíc promítala spousta situací,
ze shrnutí je zřejmé, že se mnohé povedlo. Přes to na nové zastupitele čeká spousta další práce.
Před námi je složitá doba, která podle našeho názoru dopadne i na fungování a hospodaření
měst a obcí. Rádi bychom s našimi zkušenostmi a prací pomohli, aby jí naše obec společně
s Vámi přečkala co nejlépe. Také doufáme, že se situace ve světě trochu uklidní a my budeme
mít znovu čas a sílu na normální péči o obec, a nebudeme muset řešit velké krize či pandemie, jimiž poslední roky žijeme.
Dovolte mi poděkovat zastupitelům za jejich dobře odvedenou práci v tomto čtyřletém období, za příjemnou atmosféru při jednáních, za pracovitost, spolehlivost, a především za čestný a
otevřený přístup k řešení problémů.
Přeji nám všem ze srdce, aby se nám v naší obci dobře žilo.
Za zastupitelstvo obce Kramolna,
Jitka Kropáčková, starostka

SHRNUTÍ ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE
VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE




Obec zakoupila od soukromých vlastníků části lesa Lískovec
Obec bezúplatně získala pozemek mezi autobusovou zastávkou a prodejnou od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových
Obec podala žádost na Úřad pro zastupování státu na bezúplatný převod části komunikace
okolo deponie
ÚDRŽBA A ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY OBCE










Obec zajišťuje zimní údržbu komunikací i každoroční jarní opravy komunikací, včetně rekonstrukce vybraných úseků.
S využitím dotace bylo vybudováno parkoviště za obecním úřadem u řadovek.
Byla rozšířena manipulační plocha u kontejnerového stání na Lhotkách za hřištěm.
Bylo vydáno stavební povolení a vybrán zhotovitel na vybudování nových chodníků na
Trubějově a na Kramolně, které budou realizovány souběžně s rekonstrukcí povrchu krajské
komunikace III/3036 z Trubějova do Městské Kramolny v období 2022 – 2023.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr výstavby chodníku z Kramolny na Lhotky ke kurtům a
v současné době se zpracovává příslušná projektová dokumentace pro stavební povolení.
Byly vyměněny nevyhovující obruby komunikace na Kramolně u řadovek.
Zpracovává se projektová dokumentace rekonstrukce lesní cesty Lískovec z Trubějova na
Lhotky.
ÚDRŽBA MAJETKU OBCE














Na sále obecního úřadu byla vybudovaná nová vícevrstvá dřevěná podlaha a vyměněno
osvětlení.
Byly vybudovány kryté přístřešky pro kontejnerová stání ve všech částech obce a rozšířen
počet kontejnerů.
Do majetku obce byla zakoupena nemovitost čp. 11 na Lhotkách (bývalé pohostinství U Vítů)
a zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci tohoto objektu, na kterou bylo vydáno stavební povolení.
Pro obecní budovu na Trubějově čp. 13 (knihovna Trubějov) byla na základě schválené nové
studie zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, které již bylo vydáno.
Samotná realizace musí být zkoordinována s realizací rekonstrukce krajské komunikace
III/3036 a výstavbou chodníků na Trubějově.
U dříve zakoupené nemovitosti čp. 145 (prodejna potravin a obecní byty) bylo s využitím dotace z OPŽP provedeno kompletní zateplení budovy včetně výměny oken, dále vyměněn plynový kotel a provedeny stavební úpravy spočívající v rozšíření prodejní plochy obchodu o
část bývalého skladu a výměně osvětlení.
Za objektem prodejny byla s využitím dotace vybudována opěrná zeď s oplocením pro zvětšení parkovací plochy.
Zastupitelstvem byl schválen záměr úpravy veřejného prostranství před obchodem, umožňující mimo jiné i bezbariérový přístup do obchodu. Byla zpracována projektová dokumentace a čeká se na vydání stavebního povolení.
Na Mateřské škole Kramolna byla provedena oprava havarijního stavu kanalizační přípojky a
sanace podmáčeného suterénního zdiva.
2

OBYVATELSTVO A KVALITA ŽIVOTA
















Každoročně mimo období covidu jsou pořádány akce pálení čarodějnic, setkání s důchodci,
dětský karneval a rozloučení s létem na Lhotkách. V srpnu letošního roku proběhne na Kramolně akce Den plný her a zábavy.
V areálu Mateřské školy Kramolna je v současné době realizována úprava svahu a osazení
skluzavky na zahradě mateřské školy, kam byly pořízeny i nové herní prvky. V září letošního
roku bude pro mateřskou školu pořízena i nová interaktivní tabule.
Pro hřiště v jednotlivých částech obce byly s využitím dotace pořízeny nové streetworkoutové prvky.
Pro bezhotovostní platby občanů byl na obecním úřadě zřízen platební terminál.
V budově obecního úřadu byly vybudovány nové, větší prostory pro obecní knihovnu a vybaveny kompletně novým zařízením a výpočetní technikou.
Pro knihovnu na Trubějově bylo pořízeno nové počítačové vybavení.
V rámci údržby a obnovy kulturních památek obce byla s využitím dotace kompletně opravena kaple Panny Marie na Kramolně (Sýkorova kaple) a v současné době probíhá oprava Božích muk na Trubějově.
Pro údržbu veřejné zeleně v obci byl pořízen sklopný návěs za traktor a hydraulické příkopové rameno.
Pro zajištění požární ochrany v obci byla zakoupena cisternová automobilová stříkačka CAS
15 MAN.
S cílem zajistit kvalitní a trvalý provoz obchodu v obci byl zajištěn nový provozovatel.
V souladu se schválenými pravidly poskytuje obec pravidelné finanční příspěvky spolkům a
organizacím z rozpočtu obce. Celkem bylo ve stávajícím volebním období poskytnuto 502
498, - Kč, z toho pro Sokol Kramolna 195 848,- Kč, ČSŽ Kramolna – BIKRAŽE 2 650,- Kč, SDH
Kramolna 160 000,- Kč a pro SDH Lhotky 144 000,- Kč.
BEZPEČNOST








Obec má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s Městem Náchod o výkonu některých činností
Městské policie Náchod na území obce.
Byly realizovány potřebné úpravy místního dopravního značení.
Byla zpracovaná studie o stanovení intenzity dopravy na komunikacích III/3036 (Kramolna –
Trubějov) a III/30413 (Kramolna – Lhotky)
Na základě požadavku obce jsou Policií ČR prováděny častější kontroly bezpečnosti silničního
provozu včetně měření rychlosti ve všech částech obce.
Pro zvýšení bezpečnosti chodců ve všech částech obce jsou připraveny projekty na výstavbu
chodníků včetně míst pro přecházení a umístění informačních měřičů rychlosti.
V rámci bezpečnosti silničního provozu usiluje obec o zachování veřejně přístupné komunikace u Lhoteckého dvora, která zajišťuje jediný možný přístup zemědělské techniky na přilehlé pozemky. Při uzavření této komunikace by pak technika musela projíždět obcí.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Obec má uzavřené smlouvy na odebírání odpadů, na zajištění zpětného odběru elektrozařízení včetně výpůjčky přístřešku na jeho ukládání a také smlouvu o zřízení místa zpětného
odběru světelných zdrojů.
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Obec má schválené a vydané obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního sytému odpadového hospodářství a o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Do
sytému odpadového hospodářství byly zapojeny i všechny rekreační objekty v obci a jejích
částech, který je cca 200.
V roce 2022 se obec zúčastnila celostátní akce Ukliďme Česko, v rámci které byly mimo jiné
uklizeny příkopy podél komunikací a blízké okolí obce.
SPRÁVA OBCE








Pro informovanost občanů je pravidelně vydáván obecní zpravodaj a v rámci webových stránek obce byla zpřístupněna aplikace pro mobilní telefony V obraze, která umožňuje občanům dostávat v reálném čase informace o dění v obci.
Obec má schválenou obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.
V tomto volebním období obec získala a proinvestovala dotace v celkové výši 5 154 166,- Kč.
Obec dále získala dotace na výstavbu chodníku na Trubějově a Kramolně ve výši 9 841 599,Kč
Nadále jsou vypořádávány majetkové vztahy na území obce.

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAMOLNA ZE DNE
30.03.2022
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje návrh zadávací dokumentace k veřejné zakázce na
stavební práce „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“ a vyhlášení veřejné zakázky formou otevřeného řízení §56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Zadavatelem je na základě Smlouvy o spolupráci Královéhradecký kraj a Obec Kramolna.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. ČEZd_SoBS VB 14469/IV-12-2023606/
Lhotky – knn pro pč.č. 97/5 – kabelové vedení na pozemku p.č. 210/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k.ú. Lhotky pro nového odběratele – výstavba nového
rodinného domu a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je stanovena ve výši 2 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. vb_cet/2021/60.1/M.Kr_10001 na pozemcích p.č. 1470/4, p.č. 1942/3, p.č. 2050/1 a p.č.
2053/4 v katastrálním území Městská Kramolna, obci Kramolna zapsaného na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod, na realizaci podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě metalické a optické kabely včetně související infrastruktury pod označením „SO 462 – Přeložka DOK – TO2 km 1,880 I/33 Kramolna, SO 463 – Přeložka OT – TO2 km 1,805 I/33 Kramolna, SO 474 – Přeložka PVSEK – TO2 km 1,860 - 1,890 I/33
Kramolna“ s firmou CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň 190 00 Praha 9, IČ 04084063
(oprávněný) a firmou ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci
546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 65993390 (stavebník), a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. vb_cet/2021/41/Kram_10001 na pozemku p.č. 388/3 v katastrálním území Kramolna, obci
Kramolna, zapsaného na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální
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pracoviště Náchod, na realizaci podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě
metalické a optické kabely včetně související infrastruktury pod označením „SO 462 – Přeložka
DOK – TO2 km 1,880 I/33 Kramolna, SO 463 – Přeložka OT – TO2 km 1,805 I/33 Kramolna, SO 474
– Přeložka PVSEK – TO2 km 1,860 - 1,890 I/33 Kramolna“ s firmou CETIN a.s., Českomoravská
2510/19, Libeň 190 00 Praha 9, IČ 04084063 (oprávněný) a firmou ČR – Ředitelství silnic a dálnic
ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 65993390
(stavebník), a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo Obce Kramolna revokuje usnesení č. XXXVII/13/2022 ze dne 28.2.2022 a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2022775/SOBS VB/2 – kabelové vedení NN na pozemku p.č. 1516/9, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, v k.ú. Městská Kramolna pro nového odběratele – rekreační
objekt na p.p.č. 1516/7, k. ú. Městská Kramolna, s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zástupce na základě udělené plné moci číslo evidenční
PM/II – 022/2020 ze dne 19.06.2020 Jaroslav Kulička, Okružní 932, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ
76512037 a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je stanovena ve výši 2 000,00 Kč.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje návrh na zhodnocení finančních prostředků ve výši 15
mil. Kč uložením na terminovaný vklad u KB se platností 12 měsíců, s předpokládanou indexovou
úrokovou sazbou cca 3,74 % p.a (pribor – 1,24 % p.a.) a pověřuje starostku realizací a podpisem
smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství stanovený obecně závaznou vyhláškou č. 02/2021 uprchlíkům přicházejícím
z Ukrajiny od 01.01.2022 do 31.12.2022.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje prominutí místního poplatku ze psů, stanovený obecně závaznou vyhláškou č. 03/2019 uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny od 01.01.2022 do
31.12.2022.
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje přidělení
veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Úprava prostranství před obchodem Kramolna čp. 145“ uchazeči Ing. Adam Langenberger, Kramolna 231, 547 01 Náchod, IČ
04058208, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

INFORMACE Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAMOLNA ZE DNE 04.05.2022
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební
práce „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“, schválené zastupitelstvem obce dne 30.3.2022 usnesením č. XXXVIII/3/2022, spočívající v navýšení maximální přípustné nabídkové ceny na 13 500
780,00 Kč bez DPH a úpravě čl. 13.8 Zvláštních obchodních podmínek, kde se mění lhůta pro nevyužití úpravy ceny v důsledku změn nákladů z 24 měsíců na 12 měsíců.
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Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření předložené 9/40/22/0108/Ha/NK k č.j.:
ZN/288/SS/22 o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti na stavbu
„Prodloužení kanalizace a vodovodu v souvislosti s rekonstrukcí komunikace č. III/3036“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAMOLNA ZE DNE
30.05.2022
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě s Městem Náchod o
poskytnutí úvěru ze dne 30.05.2001, ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.12.2008, dodatku č. 2 ze dne
12.12.2013 a dodatku č. 3 ze dne 28.12.2018 a pověřuje starostku jeho podpisem.
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje záměr přijetí daru 1/10 pozemku p.č. 266/2 v k.ú. Kramolna, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o celkové výměře 278
m2 od paní Hany Hejnyšové, nar. 14.07.1956, bytem Smetanova 353, Velká Ledhuje, 549 54 Police nad Metují a pověřuje starostku vypracováním smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr přijetí daru pozemku p.č. 55/1 v k. ú. Trubějov,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, o výměře 89 m2 od p. Josefa Čapka, nar.
05.11.1956, Žernov čp. 70, 552 03 Česká Skalice, a Miloše Drapače, nar. 07.11.1963, bytem Školní
333, 549 32 Velké Poříčí a pověřuje starostku vypracováním darovací smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje akci „Oprava Božích muk (kámen) na p.p.č. 55/1 v k.ú.
Trubějov, rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje přidělení veřejné zakázky na akci
„Oprava Božích muk (kámen) na p.p.č. 55/1 v k.ú. Trubějov“ uchazeči Restaurátorství a pozlacovačství spol. s.r.o., Petr Tomáš, Zborovského 213, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 25931725, a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje akci „Výměna podlahy na sále obecního úřadu Kramolna“, rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje přidělení veřejné zakázky na akci
„Výměna podlahy na sále obecního úřadu Kramolna“ uchazeči HYLENA – KOBERCE spol. s.r.o., Vrchoviny 65, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 25256505, a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna revokuje usnesení č. XXXIX/4/2022 ze dne 04.05.2022 a schvaluje uzavření Smlouvy č. 9/40/22/0108//Ha/NK k č.j.: ZN/288/SS/22 o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti“ pro stavbu „Prodloužení kanalizace a vodovodu
v souvislosti s rekonstrukcí komunikace č. III/3036“ se Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ
70947996, vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2,
500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, a pověřuje starostku podpisem opravené smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje akci „Nákup interaktivní tabule pro Mateřskou školu,
Kramolna“, rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje přidělení veřejné zakázky na akci
„Nákup interaktivní tabule pro Mateřskou školu, Kramolna“ uchazeči SchoolBoard Technologies
s.r.o., Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3, IČ 08688141, a pověřuje starostku podpisem smlouvy nebo
objednávky.
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Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informaci o nevypořádaných majetkových záležitostech vyplývajících ze zaměření komunikace za řadovkami na Kramolně a schvaluje záměr prodeje na základě geometrického plánu číslo 435-185/2017 těchto nově vzniklých pozemků: pozemek p.č. 48/25 - orná půda, o výměře 10 m2, díl „e“ – orná půda o výměře 5 m2 oddělený geometrickým plánem číslo 435-187/2017 od pozemku p.č. 48/25, pozemek parcelní číslo 48/69 – orná
půda, o výměře 5 m2, pozemek p.č. 48/87 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 21 m2. Všechny
pozemky v k.ú. Kramolna.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr koupě pozemku p.č. 48/89, orná půda, o výměře 2m2 a pozemku p.č. 48/88, orná půda, o výměře 20 m2, oba v k.ú. |Kramolna.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje předat žádost o vydržení práva k pozemku p.č. 48/73
v k.ú. Kramolna, spolu s dalšími materiály, právnímu zástupci obce.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování produktu 101-0010
WWW stránky – Roční provoz ev. číslo: SOP-1979-04-2020 s firmou Galileo Corporation s.r.o, Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ 25448714, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zrušení spořícího účtu u KB Náchod č. 1072831250237/0100 a převod finančních prostředků na běžný účet u KB Náchod.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje návrh na zhodnocení finančních prostředků ve výši 15
mil. Kč uložením na termínovaný vklad u ČSOB a.s. se splatností 12 měsíců s předpokládanou úrokovou sazbou 5,16 % a pověřuje starostku realizací a podpisem smlouvy.

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAMOLNA ZE DNE
27.06.2022
Zastupitelstvo obce Kramolna souhlasí se změnou úředních hodin v červenci a srpnu 2022, a to
pouze ve středu od 8.00 – 12.00 hod a od 14.00 – 17.00 hod, současně zastupitelstvo obce pověřuje na dobu nepřítomnosti starostky a místostarosty v době čerpání dovolené zastupováním starostky zastupitele Josefa Zeleného a místostarosty zastupitele Ing. Jiřího Šrámka.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Kramolna za rok 2021 a
v souladu s § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje rozdělení výsledku hospodaření Mateřské školy Kramolna za
rok 2021 ve výši 1 169,44 Kč takto: celou částku 1 169,44 Kč do rezervního fondu.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje účetní závěrku obce Kramolna za rok 2021.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Závěrečný účet obce Kramolna za rok 2021 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Změnu č. 1 střednědobého výhledu na období 2020 2023.
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské
školy, Kramolna pro školní rok 2022-2023 takto: 1. třída 24 dětí, 2. třída z 24 na 26 dětí a 3. třída
z 24 na 25 dětí.
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Zastupitelstvo Obce Kramolna vydává obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření předložené darovací smlouvy na 1/10 pozemku p.č. 266/2 v k.ú. Kramolna, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, a pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření darovací smlouvy na pozemek p.č.55/1
v k.ú. Trubějov, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, o výměře 82 m2 a pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej obecních pozemků
na základě geometrického plánu číslo 435-185/2017 těchto nově vzniklých pozemků: díl „e“ – orná půda, o výměře 5 m2 oddělený geometrickým plánem číslo 435-187/2017 od pozemku 48/25,
dále pozemek p.č. 48/25 – orná půda, o výměře 10 m2 a pozemky p.č. 48/69 – orná půda o výměře 5 m2 a pozemek p.č. 48/87 – ostatní plocha o výměře 21 m2, kteří podali žádost o jejich odkoupení. Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup pozemků na základě geometrického plánu číslo 435-185/2017 těchto nově vzniklých pozemků: pozemek p.č.
48/88 - orná půda o výměře 20 m2 a pozemek p.č. 48/89 – orná půda, o výměře 2 m2. Všechny
předmětné pozemky se nacházejí v k.ú. Kramolna. Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření kupní smlouvy a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 48/73 o výměře 31
m v k. ú. Kramolna.
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Zastupitelstvo obce Kramolna stanoví v souladu s § 67 a s přihlédnutím k § 68 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích a obecním zřízení, v platném znění, počet členů zastupitelstva obce na volební období 2022 - 2026 na 7 členů.
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí podání Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů ve výši 119 550,-Kč.
Zastupitelstvo obce Kramolna revokuje usnesení č. XXXX/3/2022 ze dne 30.05.2022 a schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě s Městem Náchod o poskytnutí půjčky ze dne 30.05.2001, ve
znění dodatku č. 1 ze dne 05.12.2008, dodatku č. 2 ze dne 12.12.2013 a dodatku č. 3 ze dne
28.12.2018 a pověřuje starostku jeho podpisem.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření předložené „Smlouvy o výpůjčce č.
9/40/22/0183/Ha/N k č.j.: ZN/986/SS/22“ na akci „Chodník podél silnice III/30413“ (Kramolna Lhotky)“ se Správou sinic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí,
500 02 Hradec Králové, IČ 70947996, vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (část druhá Hlava II nařízení vlády) ve výši 42 681,- Kč a na
ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích (část druhá Hlava I nařízení vlády) ve výši 3 318,- Kč, kterou obec obdržela od Ministerstva zemědělství.
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INFORMACE Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAMOLNA ZE DNE 11.07.2022
Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku
na stavební práce „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“ a rozhoduje o výběru dodavatele, jehož
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a dodavatel splnil podmínky účasti
v zadávacím řízení : EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČ 452
74 924 (13.608.795,98 Kč bez DPH, 16.466.643,13 Kč vč. DPH).
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek veřejné zakázky na stavební práce „III/3036 Kramolna,
silnice a chodník“ a smlouvu o dílo s vybraným účastníkem zadávacího řízení a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje poskytnutí finančních daru z rozpočtu obce pro Oblastní charitu Červený Kostelec, středisko Hospic Anežky České, 5 května 1170, 549 41 Červený
Kostelec, IČ 48623814, ve výši 15 000,- Kč a pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.

Z KRONIKY: CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ – POKRAČOVÁNÍ
Téhož roku, 9. září 1923, o Kramolenské pouti se pořádali druhé bohoslužby na zahradě p. Vil.
Ticháčka č. 33, který též z ochoty zahradu zapůjčil. Při této mši se též odbýval křest děcka manželů
Antonína a Marie Mackových, ( roz. Pozděnova ) . Až do těchto dnů vše pořádalo se mezi
oběma církvemi přátelsky. Až konečně r. 1924, kdy nepopřáli církvi Československé bohoslužby
v kostelích, které si prozatím vypůjčili – zabrali – než si zařídí svoje vlastní . Zakazovalo se i zvonění
příslušníkům Církve národní, když někdo zemřel.
V obci Kramolna se zastupitelstvo jednomyslně usneslo, že se bude zvonit v kapli Panny Marie
každému, kdo o to požádá. Přesto se našli nelegitimní lidé, kteří zaslali na Konzistoř v Hradci Králové dopis, že se zvoní příslušníkům nové církve; a přes usnesení obecního zastupitelstva – přestalo se zvonit.
Tou dobou zemřel v obci zasloužilý občan p. Jos. Hejzlar ve stáří 70. let, kterému se ponejprv
odepřelo zvonění. To pobouřilo občanstvo obou církví, obzvláště, kteří věděli, že jeho otec byl
mezi prvními při kopání základu kaple, usnesli se ženy, že mu přece jen odzvoní poslední hodinku.
Bez rozmýšlení šly do města Náchoda, vypůjčily zvon, který sundaly z věže kostela sv Michala. Paní Marie Černá a Amálie Prokopová jej na Kramolnu přivezly. Když byl zvon ve vsi, nikdo nic netušil. Ženy přišly s touto novinou za mužskými: ,,Přivezly jsme zvon, zasaďte ho a budeme dotyčnému občanu zvonit“.
Pan Jan Kosinka č. 11 povolil na jeseun ho připevnit Na lešení pracovali do půlnoci občané: Jan
Kosinka, Hejzlar Adolf, Prokop Jaroslav, Černý Václav, Špaček Cyril, Celba Josef, Tomek František,
Němec Josef a Macek Václav. Zvon se prozatím nedal nahoru, aby ho někteří škůdcové nepoškodili. Až teprve ráno ve 3 hodiny se vyzdvihl a v 7 hodin přišel kostelník J. Holas z Náchoda.
Když poprvé zatáhl za provaz, sbíhali se lidé, nic netušíce co se děje. Někteří mysleli, že hoří, později poznali nezvyklý hlas zvonu a poznali, že je to odplata za ty lidi, kteří kalí vodu a dělají mrzutosti.
Z kroniky opsal : Mir. Vávra
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LÉTO V OBECNÍ KNIHOVNĚ
Léto budiž pochváleno. Nejen v zimních měsících, ale po celý rok je příjemné na chvíli se zastavit,
sednout si se zajímavou knihou a prožívat příběhy v ní ukryté.
Naše nakladatelství stále vydávají nové a nové knihy. Za pomoci Městské knihovny v Náchodě
vám můžeme mnohé z nich představit a nabídnout. V rozpočtu Obce jsou rozpočtovány další prostředky na nákup nových knih. A také každoroční výtěžek předvánoční výstavy používáme na nákup knížek do knihovny. Máme hodně nových titulů určených pro nejmenší děti, ale také nabízíme pro dospělé nejnovější detektivky od známých autorů, jako jsou např. Bernard Minier, Camilla
Grebe, Robert Bryndza, Tim Weaver. Milovníci románů pro ženy si také vyberou z nepřeberného
množství knih, ať už je to od méně známých i známých autorů, jako je Danielle Steel, Barbora Nesvadbová, Marcela Mlynářová. Pro ty, kteří mají rádi historii, nabízíme opravdu hodně románů od
nejznámějšího autora Vlastimila Vondrušky, nebo od Hany Whitton, Alison Weirové a dalších. Máme zajímavé autory s krásným vypravěčským jazykem, jakým je bezesporu Alena Mornštajnová.
Pro ty z vás, kteří rádi cestují, máme řadu poutavých knih, které vás v myšlenkách přenesou do
mrazivých nebezpečných hor, nebo naopak do horké Afriky. Obec financuje také pravidelný odběr
několika časopisů, jako jsou Květy, 100 + 1, Naše země, Lidé a Země, Bylinky a pro děti časopis
Hvězdička.
V loňském roce Obec uvolnila pro knihovnu další prostředky, a tak máme kromě dalších 2 kusů
regálů na knihy, nového psacího stolu a počítače i příjemné posezení v podobě 2 kusů křesílek a
stolku. Čtenář přímo na místě může prohlížet a číst vybrané tituly.
V knihovně je registrováno několik desítek čtenářů a máme poměrně vysokou návštěvnost. To
nám přináší velké výhody ze strany Městské knihovny Náchod. U nich zakoupené knihy pro střediskové knihovny ve velkém množství putují právě k nám pro naše čtenáře.
A tak, pokud máte zájem, přijďte se podívat, ať jste mladí, nebo starší. Určitě si vyberete. Srdečně
Vás zvu každou středu od 14.00 do 17.00 hod. Všem přeji krásné léto s dobrou knihou.
Vaše knihovnice Iva Zelená

UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME NAŠI OBEC
Dne 2. dubna 2022 se uskutečnila úklidová akce "Ukliďme Česko - Ukliďme naši obec".
I přes nepříznivé počasí se sešlo 45 občanů, z toho 21 dětí. Podařilo se uklidit většinu území obce,
především okolo hlavních cest, kde odpadu bylo nejvíc. Posbíralo se cca 400 kg odpadu. Po sběru
se lidé ohřáli u ohně a opekli si buřty. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.
Velké poděkování patří "Čendovi z prodejny potravin" na Kramolně za zajištění občerstvení, které zdarma poskytl účastníkům této akce. A protože ještě zbyly minerálky a pitíčka pro děti,
bylo toto použito při další akci, a to pálení čarodějnic.
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HASIČI KRAMOLNA
Na začátku roku 2022 proběhla reorganizace výjezdové jednotky JSDH Kramolna. Aktuálně má jednotka 17 členů, velitelem jednotky byl starostkou
obce jmenován Jan Prouza.
V lednu 2022 nám byl také předán nový zásahový
vůz CAS 15 MAN.
Zimní období jsme věnovali obornému školeni členů jednotky. V březnu jsme začali s prováděním
úklidových prací v prostorech hasičské zbrojnice.
Členové výjezdové jednotky se také zapojili do akce „Ukliďme Česko“.
V dubnu přišel i první zásah nové jednotky u požáru. Další akcí, kde jsme měli dozor, byl poslední
dubnový den, kdy obec již tradičně organizuje „pálení čarodějnic“. Měsíc květen začal dalším zásahem u požáru a pokračoval velkou brigádou v hasičské zbrojnici, kde se malovalo, dělala se nová
podlaha, osvětlení či šatní skříně pro potřebu výjezdové jednotky. Stihli jsme také 7.5.2022 odjet
na požární dozor při příležitosti tradičního ohňostroje na náchodském zámku. V květnu jsme se
dále účastnili okrskového cvičeni a dodávali jsme vodu na stadion Hamra, kde probíhalo okresní
kolo hry Plamen. V neposlední řadě jsme také po silných deštích pročistili kanalizaci.
Jednotka pravidelně provádí výcvik a je vždy připravena pomoci obyvatelům Kramolny.
Za JSDH Kramolna Andrea Ioele, velitel družstva

ZE SOUKROMÉ KRONIKY RODU CELBOVÝCH NA TRUBĚJOVĚ
Bernardem III 1869 přešla v držení rodu našeho „Celbova“ usedlost číslo 30 na Trubějově.
Kamenný sloup s obrazem sv. Václava nechal V. Pozděna přenésti roku 18.. z kopečka proti číslu
30 na roh své usedlosti a zmíněný kopeček kdež se vyvýšené rovy nalézaly rozoral a osel. Dle pověsti měli zde ve vsi ubytováni býti vojáci, jeden z nich zemřel nakažlivou nemocí, na nemoc tu
zemřeli jeho žena (vojačka) a všichni lidé ve statku,
kteří na kopeček ten pohřbeni byli, socha nese letopočet 1731.
V roce 1889 zasíval jsem otci svému dne 24 dubna
oves na pozemku, kde dříve zmíněné rovy byly a
při vláčení hákovými bránami vyvláčel jsem lidskou
kost, při dalším pátrání vykopali jsme celou kostru,
avšak při dotknutí se jí rozsypaly kosti na moučku,
toliko kosti z nohou, rukou a lebky byly ještě pevné.
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ZPRÁVY ZE ŠKOLKY
Školní rok 2021/22 dospěl k svému závěru a my v mateřské škole vřele vítáme příchod letních
prázdnin a vzpomínáme na to, co se u nás za ten rok událo. Po náročném dvouletém období, kdy
chod celého zařízení výrazně omezovala pandemie, jsme najednou pocítili, že se konečně můžeme znovu nadechnout a vyhlížet lepší zítřky. Přestože jsme spoustu aktivit museli pečlivě promýšlet s ohledem na nastavená protiepidemická opatření, podařilo se nám i tak vytvořit poměrně
pestrou celoroční náplň. Za velký úspěch hned na začátku školního roku považujeme zdárné absolvování plaveckého kurzu v náchodském krytém bazénu, kam jsme od září do listopadu pravidelně dojížděli s budoucími školáčky. Také se nám během roku podařilo pozvat k nám do školky
několik divadélek s pohádkou, a dokonce jsme se po dlouhé době mohli opět vydat na výlet do
Orlických hor, s přespáním velkých školáků na chalupě v Sedloňově - letos v rámci závěrečného
projektu „Pravěk“.
V naší školce mají projekty své stálé místo, během roku nás provázejí v různých podobách a
probíhají vždy v celoškolním režimu. Pravidelně se opakujícím tématem bylo přímo na startu školního roku „Dětíbraní“, při kterém jsme se seznámili s novými kamarády, v říjnu pak „Posvícení“,
kdy jsme se radovali z bohaté úrody našich zahrádek. „Strašidelným běsněním“ se otřásla naše
školka v listopadu a „Svatý Martin“ nás zasypal prvními sněhovými vločkami. Skřítek
„Podzimníček“ pochválil bohatou sklizeň, zamkl zahrádku i les a uložil přírodu k zimnímu spánku.
V prosinci jsme uvítali návštěvu „Barborek“ a „Svatého Mikuláše“, napekli jsme vánoční cukroví a
ve staročeském duchu oslavili „Vánoce“. Po Novém roce jsme vyrazili se „Třemi králi“ potěšit koledou obecní seniory, v únoru, díky dostatečné sněhové nadílce, jsme se radovali ze „Zimní olympiády“. V březnu jsme v rámci tématu „Kniha je můj kamarád“ navštívili obecní knihovnu a také
jsme se rozloučili s „Morenou“ a přivítali jaro. V dubnu jsme obešli Kramolnu s „Pomlázkou“, na
školní zahradě nás navštívil „Velikonoční zajíček“. V rámci „Dne Země“ jsme učili „Plasťáky Smeťáky“ třídit odpad a chránit přírodu, čistili jsme nejen zvířátkům les i studánku. Koncem dubna se na naší zahradě proháněly „Čarodějnice“. V květnu měly svátek „Maminky“ a
my jsme je potěšili vypěstovanými tulipánky z narychlených
cibulek. „Den dětí“ jsme si užili jak soutěžemi na školní zahradě, tak i pro letošek trochu netradičně - návštěvou náchodské nemocnice, která oslavila své první narozeniny
v novém kabátě. Na konci června jsme se rozloučili s budoucími školáky na Obecním úřadě, za účasti paní starostky Jitky
Kropáčkové.
Naše školka má v širokém spektru zmiňovaných projektů také projekty dlouhodobé, kterým se
věnujeme po celý školní rok, někdy i déle. Jedním takovým
byl právě v letošním roce projekt „Po stopách starých řemesel“, ve kterém se vždy snažíme dětem přiblížit různé druhy
řemesel a způsoby poctivé manuální práce. Každý měsíc tak
děti měly možnost seznámit se s jedním řemeslem, např.
myslivce, truhláře, švadlenky, zubaře, tiskaře, malérečky, košíkářky a zedníka. Celý tento obsáhlý projekt jsme prezentovali i na zahradní akci pro rodiče, kdy si rodiče společně
s dětmi mohli na několika stanovištích vyzkoušet různé řemeslné postupy.
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Součástí této akce bylo i vystoupení školního sboru Sedmikrásky, který k projektu vytvořil i hudební pásmo lidových písní a tanců, s názvem „Pec nám spadla“, se kterým nás také reprezentoval na
tradiční přehlídce dětských pěveckých sborů v Hronově, pod názvem Hronovský skřivánek.
Dalo by se říci, že stejně jako Hronovský skřivánek je kulturní záležitost, na které je naše školka
pravidelným hostem, je i náš dramatický soubor „Kašpárek“ každoročním oblíbeným hostem na
přehlídce dětských dramatických souborů pod názvem „Hronovské hádě“ a ani letos tomu nebylo
jinak. Děti nás zde reprezentovaly s pohádkou „O princezně se zlatou hvězdou“. Tuto pohádku děti poprvé hrály letos v dubnu našim seniorům na Obecním úřadě a poté ještě několikrát pro kamarády školáky z různých základních škol z našeho okolí.
Hrát pohádku je pro samotné předškoláky zprvu velká výzva a zároveň obrovská zkouška pevné
vůle. Kdo v této zkoušce obstojí, ten často sám sebe mile překvapí a je o to více schopen směle a s
jistotou vykročit do 1.třídy.
Tento školní rok byl pro nás zcela zlomový, jelikož se s námi rozloučila paní učitelka Jiřinka, která tolik let byla a navždy bude nezapomenutelnou tváří naší školky a po které se nám bude moc
stýskat. Proto jí i touto cestou děkujeme za všechno, čím nás po celé ty dlouhé roky obohacovala
a posouvala dál. Za její obětavost, poctivost, profesionalitu, empatii, kreativitu, zásadovost, lidskost a smysl pro dobrou věc. Přejeme jí především pevné zdraví, spoustu radosti a pohody a doufáme, že se k nám do školky bude vždy ráda vracet, třeba právě ke své pohádce a ke svým malým
hercům.
Závěrem bychom chtěli poděkovat i vám všem, kteří jakýmkoli způsobem podporujete naši
školku a popřát vám příjemné léto, spoustu radostných okamžiků na vašich prázdninových výpravách s vašimi dětmi a hlavně bezpečné návraty domů. Těšíme se na vaši přízeň a spolupráci
v dalším školním roce.
Za kolektiv MŠ
Helena Petrášová

Začátkem května proběhl zápis k předškolnímu vzdělávání. Ředitelka školy všem žádostem vyhověla a od září do mateřské školy nastoupí 23 nových dětí. Do základní školy odchází 32 dětí. Je to
největší počet odchozích dětí za posledních 10 let. Ve školním roce 2022/2023 bude navštěvovat
mateřskou školu celkem 65 dětí.
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DOTAČNÍ PROGRAM
„VÝMĚNA KOTLŮ PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI“
Rada Královéhradeckého kraje schválila na svém jednání 9.5.2022 vyhlášení dotačního programu
na kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti č. 22OPK01. Text výzvy dotačního programu,
ve které občané najdou veškeré informace a podmínky pro podání žádosti, je zveřejněn na úřední
desce kraje nebo na http://www.krkralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189.
První registrace žádostí o kotlíkovou dotaci bude možná 15. 6. od 10 do 14 hodin a poté v termínech 29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8. a 24. 8. 2022. Po registraci bude žadateli zpřístupněn formulář žádosti k vyplnění a odeslání v systému DOTIS. Po odeslání v systému DOTIS je nutné doručit listinnou podobu žádosti včetně všech příloh na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Finanční podpora je určena pro nízkopříjmové domácnosti - čistý příjem na člena domácnosti nebyl v roce 2020 vyšší než 170 900 Kč. Mezi oprávněné žadatele, bez ohledu na výši příjmu, patří
také domácnosti složené výhradně z osob ve starobním důchodu nebo invalidním důchodu třetího stupně, dále nezletilých žadatelů nebo studentů do 26 let, a také žadatelů, kteří v období od
začátku roku 2020 do doby podání žádosti pobírali dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení. Dotace bude sloužit na výměnu kotlů s ručním přikládáním první a druhé emisní třídy na tuhá
paliva za kotel na biomasu (ruční i automat), plynový kondenzační kotel (omezeně) nebo tepelné
čerpadlo. Podporu není možné získat na výměnu stávajícího plynového kotle.
Pro konzultace byla zřízena infolinka 722 960 675, provozní doba Po-Pá 8-16:00 hodin, e-mail:
kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz
Pracovníci „kotlíkových dotací“ jsou k dispozici pro telefonické konzultace každý den. Ing. Jitka
Hejlová, mobil:6070940578, e-mail: jhejlova@kr-kralovehradecky.cz Bc. Iveta Lásková, mobil: 725
948 531, e-mail: ivlaskova@kr-kralovehradecky.cz Ing. Luboš Pechánek, mobil: 702 075 891, email: lpechanek@kr-kralovehradecky.cz Ing. Martina Pavlistová, tel.: mobil: 601 350 994, e-mail:
mpavlistova@kr-kralovehradecky.cz

AKCE „NÁCHOD – KRAMOLNA, SÚ VODOVODU OD Č.P. 71 PO ZASTÁVKU
BUS“
Na stávajícím vodovodním řadu v obci Kramolna, část Městská Kramolna a Kramolna, budou probíhat v měsících červenec až říjen 2022 (předpoklad) stavebně montážní práce. Přesný termín bude oznámen zhotovitelem cca s 3 týdenním předstihem. Jedná se o výměnu stávajícího dožitého
litinového vodovodu LT 125 za nové potrubí z PE 100. Práce na řadu budou prováděny protahováním nového potrubí, potrubím stávajícím s jeho rozbíjením. Výměna bude probíhat na pozemcích
parcelní číslo 271, 276/2, 284, 276/3, 276/4, 276/5 v katastrálním území Kramolna, dále na pozemcích parcelní číslo 1936/2, 2055/4, 2055/3 v katastrálním území Městská Kramolna.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
INFORMACE PRO VOLIČE
První den voleb – v pátek 23.9.2022 – hlasování od 14:00-22:00 hod. Druhý den voleb – v sobotu
24.9.2022 – hlasování od 8:00-14:00 hod. Sčítání hlasů proběhne v sobotu 24.9.2022 ihned po
uzavření volebních místností.
KDO MŮŽE VOLIT:

Občan s trvalým pobytem v Kramolně, za předpokladu, že je státním občanem ČR

Občan jiného státu (EU), který je v obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo
volit přiznává mezinárodní úmluva (bude zapsán na vlastní žádost do dodatku stálého
seznamu voličů)

Alespoň v 2.den voleb dosáhne věku 18ti let
DOKLADY K PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI: Občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení
k pobytu.
PŘEKÁŽKY VE VOLEBNÍM PRÁVU: Výkon trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu
volebního práva, karanténa, výkon vojenské služby.
DALŠÍ INFORMACE:

Seznam voličů uzavírá obecní úřad dne 21.9.2022 v 16:00

Volební okrsek pro voliče s trvalým pobytem na ohlašovně je č. 1 Kramolna

Voličské průkazy se pro tyto volby nevydávají.

Při volbách do ZO není možné hlasovat v zahraničí.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů o hlasování mimo volební místnost do volební schránky. Žádost podává buď telefonicky na obecním úřadě
na tel. čísle 491428934 nebo mailem info@kramolna.cz
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ: najdete na úřední desce na www.kramolna.cz.
Hlasovací lístky budou doručeny voličům nejpozději 20.9.2022, případně budou k dispozici ve
všech volebních místnostech.
VOLEBNÍ OKRSKY:
1 – Kramolna
2 – Lhotky
3 – Trubějov

Další informace k volbám najdete na úřední desce na www.kramolna.cz.
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Photo credits: freepik.com, soukromý archiv přispěvovatelů.

ST: 10 – 12
SO: 9 – 12

14 – 17
14 – 16

DEPONIE BIOODPADU

Děkujeme za pochopení.

Od 4.7.2022 do 31.8.2022 je
úředním dnem na obecním
úřadě na Kramolně pouze
středa 8:00 - 12:00 a
14:00 - 17:00.

OZNÁMENÍ

