OBEC KRAMOLNA

ZPRAVODAJ
PROSINEC 2019
Vážení a milí spoluobčané,
prožíváme adventní čas, dobu příprav, rozechvění, těšení se a vzpomínek. Přejeme Vám z celého
srdce příjemný advent, klidné požehnané Vánoce a šťastné vykročení do dalšího úspěšného roku. Ať se nám všem společně daří posilovat vzájemnou úctu, přátelství a pochopení.
starostka Jitka Kropáčková a Vaše Obecní zastupitelstvo

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ
Průjezd traktorů, které zimní údržbu zajišťují, je v obci na mnoha místech ztížen nejen odstavenými vozidly, ale také větvemi stromů a keřů rostoucích v jejich blízkosti. Řada majitelů nemovitostí sousedících s místními komunikacemi včetně chodníků má vysázeny stromy a keře v těsné
blízkosti plotů, a někdy i za plotem. Dochází k prorůstání a přerůstání větší zeleně až do prostoru
chodníků či komunikací. Porost zasahující do profilu komunikace a chodníků znemožňuje výhled
řidičům, ale i obecní zimní údržbě. V některých případech nejsou traktory schopny uklidit komunikace a chodníky z důvodu skloněných větví, které znemožňují průjezd. Menší větve techniku
samotnou poškozují.
Z hlediska bezpečnosti chodců a řidičů, ale i obsluhy obecní techniky, Vás žádáme o odstranění
větví stromů a keřů, které zasahují ze soukromých pozemků do místních a účelových komunikací
a chodníků, případně zastiňující dopravní značení nebo pouliční veřejné osvětlení. Žádáme také
majitele, aby tuto údržbu na svých pozemcích provedli v době vegetačního klidu.

ZIMNÍ ÚDRŽBA OBECNÍCH KOMUNIKACÍ – UPOZORNĚNÍ
Dbejte, prosím, na to, abyste při parkování na okraji vozovky svá auta stavěli pouze po
jedné straně vozovky. Pokud jsou auta parkována při obou krajnicích, velmi to ztěžuje vyhrnování sněhu a zimní údržbu silnic.

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAMOLNA DNE
24. ČERVENCE 2019
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje realizace veřejné zakázky malého rozsahu
"Hydraulické příkopové rameno" a jmenuje hodnotící komisi ve složení:
Jitka Kropáčková (člen komise), Jan Pařízek (náhradník); Ing Bohumil Pecold (člen komise),
Josef Zelený (náhradník); Jiří Maršík (člen komise), Ing. Jiří Šrámek (náhradník)
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje přidělení
veřejné zakázky na "Rozšíření manipulační plochy před kontejnery, p.p.č. 29, k.ú. Lhotky" uchazeči
Radek Novotný, Řešetova Lhota 80, 547 01 Studnice, IČ 70965218 a pověřuje starostku podpisem
příslušné smlouvy.

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAMOLNA DNE
7. SRPNA 2019
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o vyloučení uchazečů Rybář tech s.r.o, Vavřinec – Suchdol 22, 679 13 Sloup, IČ: 27730000 a P&L spol. s r.o., Biskupice 206, 763 41 Biskupice u Luhačovic, IČ: 00351504 ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění požadavků zadavatele.
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje přidělení
veřejné zakázky "Hydraulické příkopové rameno" uchazeči AGROTIP – Široký s.r.o., Dolní Radechová 8, 549 11 Dolní Radechová, IČ: 25921355 a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje přidělení
veřejné zakázky na dodávku zemního plynu na roky 2020–2021 uchazeči Pražská Plynárenská, a.s.,
Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 60193492 a pověřuje starostku podpisem smlouvy
nebo dodatku ke stávající smlouvě.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje návrh Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě pro nebytové
prostory s firmou NON STOP EXPRES, s.r.o.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr realizace akce "Dětské hřiště v obci Kramolna +
přidružené části" včetně opětovného podání žádosti o dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova 2020 Ministerstva pro místní rozvoj.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo o výkonu autorského dozoru uzavřené dne 17.1.2017na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Dokumentace pro stavební akci" Rekonstrukce lesní cesty, Kramolna" a pověřuje starostku podpisem Dodatku č.1.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření předložené Smlouvy o postoupení smlouvy
na vypracování projektové dokumentace pro stavbu "Rekonstrukce lesní cesty, Kramolna" a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace na výdaje jednotek SDH na odbornou přípravu, poskytované Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR.
2

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAMOLNA DNE
25. ZÁŘÍ 2019
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí přidělení veřejné zakázky "Snížení energetické
náročnosti Kramolna č.p. 145", které spočívá v provedení zateplení obvodového pláště 1. NP, ve
výměně výplní otvorů v 1. NP a v částečném zateplení střechy objektu firmě INS s.r.o., Parkány
413, 547 01 Náchod, IČ 60109971.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Zateplení
prodejny potravin v obci Kramolna č.p. 145", které spočívá v provedení zateplení obvodového
pláště 1. NP, ve výměně výplní otvorů v 1. NP a v částečném zateplení střechy objektu a jmenuje
hodnotící komise ve složení:
Jitka Kropáčková (člen komise), Josef Zelený (náhradník)
Ing. Bohumil Pecold (člen komise), Lubomír Pavel (náhradník)
Jan Pařízek (člen komise), Ing. Jiří Šrámek (náhradník)
zástupce zpracovatele zadávací dokumentace firmy TENDRA spol. s.r.o. Ing. David Plíštil,
Ph.D. (člen komise), Ing. Jitka Plíštilová (náhradník).
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přidělení bytu č. 145/1, a pověřuje starostku podpisem příslušné nájemní smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informaci starostky o řešení havarijního stavu
plynového kotle pro dva obecní byty na Kramolně čp. 145 a přidělení zakázky na opravu plynového topení firmě Miloš Karásek, Kramolna 208, 547 01 Náchod, IČ 66293723.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě pro nebytové prostory s firmou NON STOP EXPRES, s.r.o, se sídlem Kramolna 172, 547 01 Náchod, IČ 25999516 a pověřuje starostku jeho podpisem.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje návrh Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č.
554/0152/2016 ze dne 30.5.2016 s pachtýřem AGROPROVODOV a.s., se sídlem Provodov čp. 75,
549 08 Provodov – Šonov, IČ 48171042.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření smlouvy s firmou Makroils CZ s.r.o., Čajkovského 910/5, 500 09 Hradec Králové, IČ 02633485, která se zabývá likvidací použitých jedlých
olejů a tuků.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole, Kramolna pro rok 2019/2020 takto: 1. třída: 22 dětí, 2. třída: navýšení z 24 na 26 dětí, 3. třída: navýšení z 24 na 27 dětí.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 48/61 v k.ú. Kramolna
o výměře 72 m2.
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INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAMOLNA DNE
13. LISTOPADU 2019
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje podání žádosti o dotaci na akci "Opěrná zeď, oplocení
a zpevněné plochy u čp. 145, Kramolna" z Programu obnovy venkova 2020 Ministerstva pro místní rozvoj.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o
nakládání se stavebním odpadem, o stanovení systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Kramolna.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 554/2020 s pachtýřem AGROPROVODOV a.s., se sídlem Provodov čp. 75, 549 08 Provodov – Šonov, IČ 48171042.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr na přijetí daru části p.p.č 336/2, k. ú. Kramolna, o velikosti 12 m2, který leží pod Sýkorovou kapličkou st. p. č. 298, k.ú. Kramolna.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje realizaci nové veřejné zakázky malého rozsahu s názvem " Chodník Kramolna III/30413–projektová dokumentace" a jmenuje hodnotící komisi ve složení:
Jitka Kropáčková (člen komise), Josef Zelený (náhradník); Ing. Bohumil Pecold (člen komise), Ing. Jiří Šrámek (náhradník); Jan Pařízek (člen komise), Lubomír Pavel (náhradník)
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje vypracování studie na akci "Obecní budova na Trubějově čp. 13" firmou INS, spol. s.r.o., Parkány 413, 547 01 Náchod, IČ 60109971.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr na vypracování projektové dokumentace pro
realizaci přístavby hasičské zbrojnice na Lhotkách č. ev,. 30.
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o přidělení zakázky na vypracování projektové dokumentace pro realizaci přístavby hasičské zbrojnice na Lhotkách č,ev.. 30 uchazeči firmě Vše pro
stavby s.r.o., Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČ 28969553 a pověřuje starostku přípravou a podpisem příslušné smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Plán inventur k 31.12.2019.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje podání žádosti o dotaci do POV Královéhradeckého
kraje na akci "Údržba veřejného prostranství, parkoviště Kramolna".
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2019.
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Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informaci o havarijním stavu kanalizačního potrubí na Mateřské škole, Kramolna a souhlasí s neprodleným provedením potřebné opravy.
Zastupitelstvo obce Kramolna přiděluje zakázku na provedení opravy kanalizace firmě Rostislav Dudek, Přibyslav 72, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 48419729 dle jejich nabídky a pověřuje starostku přípravou a podpisem příslušné smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna bere informace starostky na vědomí.

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAMOLNA DNE 28.
LISTOPADU 2019
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje přidělení
veřejné zakázky "Zateplení prodejny potravin v obci Kramolna čp. 145" uchazeči firmě Ingplan
s.r.o., Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice, IČ 63217031 a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření "Příkazní smlouvy o výkonu technického dozoru investora" na akci "Zateplení prodejny potravin v obci Kramolna čp. 145" s firmou TENDRA
spol. s.r.o., Ořechová 3336, 276 01 Mělník, IČ 01820265 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření "Smlouvy na administraci projektu "Zateplení
prodejny potravin v obci Kramolna čp. 145" s firmou TENDRA spol. s.r.o., Ořechová 3336, 276 01
Mělník, IČ 01820265 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna revokuje usnesení č. XIII/3/2019 ze dne 13.11.2019, které nahrazuje novým usnesením ve znění: Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje podání žádosti o dotaci do POV Královéhradeckého kraje na akci "Opěrná zeď, oplocení a zpevněné plochy u čp. 145,
Kramolna"
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informaci o havarijním stavu suterénního zdiva
v dvorní části Mateřské školy, Kramolna, zjištěném v souvislosti s prováděnou opravou havarijního
stavu kanalizační přípojky v Mateřské škole, Kramolna, a předpokládanou cenu ve výši 619
327,08 Kč bez DPH a pověřuje starostku ověřením možnosti uzavření dodatku na tuto opravu
v rámci stávající smlouvy na opravu kanalizace s firmou Rostislav Dudek, Přibyslav 72, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 48419729

DIGITALIZACE TELEVIZNÍHO SIGNÁLU
Jistě jste zaznamenali, že Česká televize průběžně bude přecházet na nový digitální signál
DVB-T2. Změna se dotkne těch domácností, které přijímají vysílání pomocí venkovní či
klasické antény nebo společné antény pro bytové domy.
Pokud budete potřebovat poradit, můžete se obrátit na telefonní centrum České televize
na tel. č. 2 6113 6113, podrobné informace najdete také na webu www.digict.cz.
Již 7. ledna 2020 se definitivně přeladí na nový standard DVB-T2 i vysílač Černá Hora, což se
dotkne řady obcí ve Východních Čechách.
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VÝŠE POPLATKU ZA SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU A POPLATKU ZA PSA
V ROCE 2020
Od 1.1.2020 se mění cena poplatku za svoz domovního odpadu. Za osobu je poplatek nově stanoven na 500,- Kč ročně. V případě, že občan bude žádat slevu za studenta /pokud student je ubytován v průběhu školního roku ve vzdálenosti větší než 50 km od místa trvalého bydliště/, činí poplatek Kč 350,- Potvrzení o studiu je třeba doložit 2x ročně – tzn. za dobu od 1.1.2020 do
31.8.2020 a od 1.9.2020 do 31.12.2020. Za psa je poplatek nově stanoven na 200,- Kč ročně za
každého psa.
Poplatky za domovní odpad je možno uhradit buď v hotovosti, a to od 1.1.2020 do 30.4.2020 na
Obecním úřadu Kramolna, případně bezhotovostně poukázat z účtu plátce na účet Obecního úřadu. Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 5920551/0100 s těmito variabilními symboly:

Kramolna 1000+číslo popisné

Lhotky
2000+číslo popisné

Trubějov 3000+číslo popisné
(například: 200026 – poplatek za Lhotky čp. 26)

SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
Od 1.1.2020 mají obce nově povinnost zajistit sběr jedlých olejů a tuků /např. použitého oleje po
smažení nebo fritování/. K tomu účelu bude na Kramolně, Trubějově a Lhotkách umístěn speciální
kontejner, do kterého se budou použité tuky a oleje ukládat. Použité oleje a tuky se do kontejnerů
budou vkládat v šroubovatelných uzavíratelných těsnících plastových obalech – nejlépe v PET
lahvích (např. od minerálních vod, naopak lahve od oleje netěsní a proto nejsou vhodné). Odevzdání těchto odpadů do kontejneru výrazně zlepší stav kanalizace, ve které tuky vytvářely nánosy
a usazeniny a často způsobily její neprůchodnost. Odevzdaná surovina dále najde využití ve výrobě biopaliv nebo maziv.

BEZPEČNOST KOMUNIKACÍ NA KRAMOLNĚ
Co nás poslední dobou velmi zaměstnává, je dopravní bezpečnost na komunikacích, které prochází naší obcí. Občané si právem stěžují především na nedodržení maximální povolené rychlosti projíždějících vozidel. Oslovili jsme Dopravní inspektorát v Náchodě se žádostí o informaci o počtu a
charakteru dopravních přestupků, které Policie v naší obci zaznamenala.





Za rok 2017 se řešilo 15 přestupků.
Za rok 2018 celkem 235 přestupků a měření rychlosti v tomto období bylo provedeno
celkem 23x.
Za rok 2019 od 1.1.2019 do 12.11.2019 bylo šetřeno 122 přestupků,
měření rychlosti bylo dosud provedeno 12x.

Co se týká posledních dvou dopravních nehod, které se staly v obci Kramolna v místě křižovatky
na Vysokov, lze uvést, že příčinou první z nich bylo odbočování a předjíždění, nikoliv rychlost. Druhá dopravní nehoda (kolize dodávky a osobního automobilu) je zatím v šetření.
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UPOZORNĚNÍ NA PODOMNÍ PRODEJCE
Varujeme občany před aktivitou „energetických šmejdů“, kteří se snaží znovu nabízet své nevyžádané služby. V listopadu 2019 byli někteří naši občané navštíveni podomními prodejci, kteří se
představili jako představitelé společnosti „Centrální výběrová řízení“ a nabízeli změnu dodavatele
energií.
Obecní úřad důrazně varuje své občany, aby s podomními prodejci nejednali, zásadně neposkytovali žádné informace osobního rázu nebo informace o stávajících smlouvách s dodavateli
energií. Především starší spoluobčané – buďte opatrní a právem nedůvěřiví. Nic bez rozmyslu
nepodepisujete. Pokud se Vás nějaký podomní prodejce pokusí navštívit či jinak kontaktovat,
dejte nám, prosím, o tom zprávu. Obrátit se můžete přímo na Policii ČR, na linku 158.

PEDIKÚRA V ROCE 2020
I v příštím roce bude možné na Obecním úřadě Kramolna, vždy první pondělí v měsíci, využít služby pedikérky paní Jaroslavy Klímové (IČ 69140189). Paní pedikérka pracuje od 8 hodin, cena za
pedikúru je 120,- Kč. Na Vaši návštěvu se těší J. Klímová, tel. 728 513 946
Rozpis termínů pro rok 2020:
6.1.
3.2.
2.3.
6.4.
4.5.
1.6.

7.7. (úterý)
3.8.
7.9.
5.10.
2.11.
7.12.

PSI – VÝKALY
Žádáme majitele psů, aby cíleně nevenčili své čtyřnohé svěřence na veřejných prostranstvích!
Když už se povede vašemu miláčkovi zanechat na veřejném místě výkal – ukliďte ho po něm. Mít
s sebou sáček a exkrement uklidit je přece slušné a samozřejmé. Tedy – mělo by být. Například u
obchodu na Kramolně se válí „psích dárečků“ víc než dost. Prosíme - uklízejte po svém psovi.
Všem vzorným pánečkům, tímto zároveň děkujeme.

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU
Ke kontejnerům na tříděný odpad jsou stále odkládány předměty, které tam nepatří. Obec dvakrát do roka zařizuje svoz velkokapacitního a nebezpečného odpadu, kdy lze odevzdat předměty,
které Vám doma překážejí. Využijte, prosím, organizovaného svozu a na veřejná prostranství nepotřebné věci neodkládejte.
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CENY VODNÉHO A STOČNÉHO NA ROK 2020

ZE SOUKROMÉ KRONIKY - POKROČOVÁNÍ O SOKOLSKÉ JEDNOTĚ - POUŤ
Před poutí v Kramolně chtěli sokolové učiniti sbírku na nějaký výletní fond. To ale viděl p. Jos. Celba, který při poradě dal návrh, aby se sbírka udělala ve prospěch postavení vlastní sokolovny a
zbudovat dvě chaloupky, které p. Frant. Kunc zdarma omaloval a na střechu z jedné chaloupek
napsal: ,,Pod vlastní krov“. O pouti se vybralo 336,- Korun a 40 haléřů, které vybraly členky Božena a Judita Kozovy, Anežka Vlčková, Karolína a Anna Kosinkovy. Josef Celba převzal peníze, které
před nimi přepočítal a doplnil je na 340,- korun. On sám potom koupil knížky s přáním, by byla
napsaná na nejstaršího člena jeddnoty br. Bohumíra Dítěte, což oni s předsedou raifaisenky s br.
Františkem Hejzlarem – z jakých důvodů nevím, napsali knížku na jméno Celbovo. Dnes má tato
knížka na sobě 12.000 Korun. Křest jednoty, který se měl konat v r. 1914 byl odložen po válce na
rok 1920 v okrskovém cvičení, kde vzpomněl župní starosta na onen den sv. Anny a útrap válečných.
Po okrskovém přišli k rozumu neshodou mezi některými členy a hostinským p. Vil. Celbou. Obzvláště se rozzuřil br. Ant. Štěpánek, který se s hostinským pohádal, což ho rozzlobilo a když na
valné hromadě projednával se nájem ze sálu, řekl, že za každé cvičení bude požadovat 5 Korun;
bylo to skoro moc, to ale br. Štěpánkovi a švagru Máslovi přišlo vhod. Hnedle měli připraveno, že
sokolskou jednotu odstěhují do Městské Kramolny do hostince p. Matěje Řezníčka. Také se jim to
lehko podařilo, neb br. Máslo se svými návrhy ,, dejte a dejte“ měl půdu dobrou.
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VÝSTAVA 22. – 24. 11. 2019
Advent je období očekávání. Podle pranostik naši předci ukončili práce na polích a více si užívali
pohody domova. Sousedé se scházeli a vyprávěli si staré příběhy. Při těchto setkáních ženy draly
peří, děti si hrály a poslouchaly často strašidelné vyprávění. Dodržovaly se předvánoční zvyky, při
kterých se lidé i dobře bavili. I my chceme prožít toto předvánoční období hezky a v poklidu. I proto pro vás připravujeme každý rok předvánoční prodejní výstavu prací našich dívek a žen. I letos
jste mohli vidět nejrůznější výrobky z nejrůznějších materiálů. Obdivovat jste mohli vánoční věnečky na stůl i na pověšení na dveře, či okno, svícny z keramiky, perníku, papíru, tkanin, dřeva
apod. Do bytu jste si mohli pořídit pro štěstí skřítka z látky i z papírových ruliček, děti měly radost
z vystavených háčkovaných hraček. Leckterý rodič neodolal a koupil svému dítku ručně a s láskou
zhotovené zvířátko. Pro zlobivé děti jsme měli připravené perníkové čerty na metličce. Kdo si rád
zamlsá, mohl si zakoupit med, nebo některý výrobek z medu a včelího vosku k provonění domácnosti. A nechyběly další výrobky z pediku, keramiky, drátků, nebo dalších přírodních materiálů. I
pro zkrášlení žen jsme měli v nabídce přívěsky, náramky, nebo náušničky. Velký zájem měli návštěvníci výstavy o perníčky. Nabízeli jsme malé i větší nejrůznějších tvarů, zdobené bílou nebo
barevnou polevou.
Jako vždy se se svými výrobky zúčastnily i děti z Mateřské školky. V přízemí uspořádaly výstavku
lesních bytostí, které vyrobily z toho, co našly v lese. S velkou představivostí děti tvořily ze dřeva,
mechu, větviček, šišek apod.
Vystavované výrobky doplnil betlém, bezmála 100 let starý. Před nedávnem renovovaný betlém
původně pochází z obce Lipí u Náchoda. Zakoupil ho pan Josef Zelený od původního majitele a přibližně 60 let dělal radost jeho rodině. Nyní ho spravuje rodina Maršíkova z Náchoda a postupně
ho s pomocí restaurátora vrací do jeho původní podoby. Vedle vystaveného betlému jsme ozdobili vánoční strom korálkovými ozdobami z Poniklé a háčkovanými andílky a vločkami naší vystavovatelky paní Kylarové. Pokusily jsme se vás zaujmout i prostřenou štědrovečerní tabulí. Jako každý
rok, i letos byly připraveny perníčky a zdobítka k vytváření vlastních výtvorů. Nejedna holčička nebo kluk, které s rodiči pravidelně navštěvují naši výstavu, se už těší na vlastní zdobení perníčků.
Dospělí návštěvníci, pokud chtěli, dostali kávu nebo čaj a k tomu i zákusek, koláč, cukroví. Ochotné vystavovatelky každý večer napekly, abychom měly co nabízet.
Naši výstavu navštívilo od pátku do neděle bezmála 600 lidí. Děkujeme všem za jejich velmi štědré
příspěvky. Díky nim můžeme přispět 1 500,- Kč Mateřské školce na hračky a po odečtení nejnutnějších nákladů nakoupíme knížky do naší obecní knihovny. Podrobné vyúčtování bude kdykoli
k dispozici v obecní knihovně.
Hlavní a velký dík patří všem naši vystavovatelkám, MŠ a všem, kteří nám jakkoli pomohli. Bez
nadšení i těch nejposlednějších lidí bychom nemohli výstavu uspořádat.
Velký dík patří i naší paní starostce za vstřícnou spolupráci a za zapůjčení sálu.
A protože uběhne už jen krátký čas a my budeme slavit Vánoční svátky, přeji vám všem klidné a
spokojené, ve zdraví prožité Vánoce. Do nového roku vám přeji hodně zdraví a štěstí.
Zároveň mi dovolte, abych vás pozvala do knihovny. Otevřeno máme každou středu od 14. do 17.
hodin. Stále doplňujeme nové knihy nejen nákupem, ale i knižním fondem z Městské knihovny
v Náchodě. Máme mnoho zajímavých titulů různých žánrů. Přijďte, jste srdečně zváni.
Vaše knihovnice Iva Zelená
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18. ROČNÍK NÁCHODSKÉ HASIČSKÉ PRIMÁTOR V&H PRINT LIGY BYL UKONČEN NA KRAMOLNĚ
Letošní ročník byl pro naše hasičky a hasiče úspěšný. Za ženy soutěžily dva týmy - Kramolna NTC a
Kramolna NTC 1. V celkovém pořadí se tým žen Kramolna NTC umístil na 3. místě a 6. místo patří
Kramolně NTC 1, družstvo mužů se umístilo na 6. místě. V narůstající konkurenci je to solidní výsledek.
Podzimní kola soutěží začaly na větrném Vysokově. Na této soutěži končí útok průstřikem terče.
Je to jediná soutěž, kde se takto rozhoduje o vítězi. Naše ženy skončily na 5. místě a druhý tým na
8. místě. Muži brali 6. místo. Na Novém Hrádku po krásně předvedeném útoku bylo bohužel
družstvo žen NTC1 z druhého místa diskvalifikováno za
chybu na koši. Druhý tým žen vybojoval krásné 3. místo.
Muži prostřikem na pravém terči obsadili pátou příčku.
Předposlední soutěž se konala v Bukovicích. Trať byla po
vydatném dešti podmáčená, ale podmínky byly pro
všechny týmy stejné. Tato soutěž byla pro ženy i muže
velmi úspěšná. Muži obsadili třetí místo. Ženy s přehledem vyhrály a druhý tým se umístil na 5. místě.
Poslední soutěž letošního ročníku se konala tradičně na
Kramolně. Trať byla perfektně připravená u hřiště za
obecním úřadem. Soutěž zahájila starostka obce Jitka
Kropáčková. Muži bojovali, ale skončili nakonec pátí. Že- Družstvo žen na slavnostním vyhlášení NHPL
ny braly dva poháry - za první a třetí místo. Potvrdily tak 2019 s hlavním sponzorem panem Josefem
své konečné umístění v NHPL 2019. Děkujeme všem fa- Hlávkem.
nouškům a sponzorům za jejich podporu.
Rádi přivítáme nové zájemce o požární sport do soutěžních družstev mužů a žen.
Závěrem bychom chtěli všem občanům touto cestou popřát klidné prožití vánočních svátků a
mnoho zdraví v novém roce 2020
Za SDH Kramolna, Alena Králíčková

BIKRAŽE
Vážení a milí,
v našem krátkém příspěvku bych Vám ráda popřála za náš klub žen kouzelné vánoční svátky, plné
nádherných zážitků a pohody v kruhu rodiny nebo přátel a v roce 2020 ať Vás provázejí láska,
štěstí, zdraví a smích. Na fotografiích naleznete záběry z naší poslední akce vánoční dílničky pro
děti i dospělé a rozsvícení vánočních světýlek.
Za Klub žen Kramolna BIKRAŽE
Ivona Karásková

10

PTÁCI NAŠICH BUDEK
Začátkem září naši mateřskou školu navštívil pan Petr Škobluk, který se věnuje péči a ochraně ptactva. Pro
děti si připravil zajímavý program, ve kterém se dozvěděly mnoho ze života ptáku z blízkého okolí. Společně si poslechli zvukové nahrávky, zahráli si hry, prohlédli si obrázky ptáků, kroužky ke kroužkování a sítě
na odchyt ptáků.
Druhá část výukového programu probíhala venku.
V blízkosti lesa byla nachystaná síť pro odchyt ptáků. Měli jsme smůlu, neboť se do sítě nezachytil
žádný pták. Potom se šly děti podívat do ptačích
budek, které jsou umístěné na pozemku školní zahrady. Pan Škobluk dětěm podle hnízda prozradil,
kteří ptáci zde hnízdili, ukázal jim, z čeho si vytvořili
podestýlku a potom budky vyčistil. Děti se tak mohou těšit na jaro, kdy budou opět poslouchat jejich
zpěv a pozorovat ptactvo, které u nás na školní zahradě hnízdí.
Protože máme rádi všechna zvířata a snažíme se jim pomáhat, tak každým rokem jezdíme se
staršími
dětmi do záchranné stanice v Jaroměři. Ve spolupráci s rodiči jsme dovezli zvířatům krmení-mrkve, jablka,
suché pečivo, granule. Děti se seznamovaly se zvířaty a prostředím kde žijí. Dozvěděly se, jak se dostala
do záchranné stanice a jak jim můžeme dále pomáhat.
Za mateřskou školu napsala
Bc. Kateřina Libichová

POZVÁNKA NA
PŘEDNÁŠKU A
PROMÍTÁNÍ
DOKUMENTÁRNÍHO
FILMU O EXPEDICI
NA KRÉTU
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SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU ZA ROK 2018

NAŠE OBEC RECYKLACÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ VÝRAZNĚ ULEVILA ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Loni občané odevzdali k recyklaci 2 497,92 kilogramů starých spotřebičů
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra
ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2
nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s
obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v
loňském roce vyřadili 2 497,92 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci,
jsme uspořili 41,58 MWh elektřiny, 2 556,78 litrů ropy, 170,59 m3 vody a 1,16 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 8,29 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných
odpadů o 34,87 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Photo credits: freepik.com, soukromý archiv přispěvovatelů.

