Zpravodaj
ČERVEN 2014
Vážení spoluobčané,
v tomto čísle zpravodaje vám kromě informací od nás poskytneme i další příspěvky, které
jsme obdrželi od některých z vás.
V minulých měsících jsme se na obci věnovali zejména zajištění drobných akcí, které
proběhly a které v některých směrech předčily naše očekávání. Již tradiční setkání dříve narozených Posezení se seniory proběhlo dne 25. dubna 2014 v prostorách obecního úřadu. Děkujeme Mateřské škole Kramolna za zajištění obsluhy a za nacvičení pohádkového představení O zlatovlásce, které jako premiéru děti MŠ převedly přítomným. Výkon malých herců byl
jako vždy obdivuhodný. Na akci se podíleli již tradičně následující sponzoři jako Pivovar Náchod, paní Miluška Koutská, Řeznictví a uzenářství Mareš. K tanci a poslechu hrál p. Čížek. Věříme, že se všichni pobavili, děkujeme za účast a těšíme se na další setkání.
Pro zajímavost, pohádku O zlatovlásce v prostorách obecního úřadu v následujících
týdnech shlédlo 1000 diváků.
Dne 10. května 2014 se uskutečnila brigáda na sběr odpadu v lokalitě na Trubějově ve
směru na Olešnici. Tato akce proběhla ve spolupráci s Povodím Labe HK. Rád bych ještě jednou poděkoval všem, kteří se podíleli na sběru odpadků a dovolte mi tlumočit poděkování i
od Povodí Labe. Při této akci se kromě občanů Trubějova, Kramolny a Lhotek zúčastnili i členové sdružení Stop HF a hasiči Kramolna. Při této akci se zajistilo i vyčištění části potoka podél státní silnice dolů směrem k Řešetově Lhotě. Celkem se nám podařilo naplnit celý kontejner odpadem. Na závěr akce bylo zajištěno malé občerstvení.
Proběhly volby do evropského parlamentu s výsledkem, který jste měli možnost si přečíst v tisku a na internetu a proto je zde nerozvádím. V současné době se připravují volby do
zastupitelstev obcí, které proběhnou 10 - 11.října 2014.
Dovolím si ještě jednu záležitost. Pro někoho to je poděkování a pro jiné žádost o
zlepšení. V minulosti jsme zvažovali vydání vyhlášky o omezení činností , které zatěžují okolí
hlukem a to v průběhu nedělí a proto děkuji těm, kteří to respektují a ty ostatní žádám o
ohleduplnost. Připomínám i dodržování klidu po 22 hodině v průběhu celého týdne.
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V současné době ještě trvá zvýšený provoz na komunikacích v obci. Situaci sledujeme a
jsou zde prováděna měření rychlosti i ze strany Policie ČR. Předpokládáme, že se situace uklidní po ukončení prací v Náchodě , které jsou plánovány na 31. 7. 2014.
Dne 30. 6. 2014 končí veřejnoprávní smlouva s městem Náchod o zajištění úkolů podle
zákona o obecní policii. Smlouva byla ukončena návrhem města a ukončení bylo projednáno v
zastupitelstvu obce. V případě nutnosti volejte Policii ČR 974534651 nebo linku 158.
Zastupitelstvo obce přeje všem spoluobčanům hezké léto, vydařenou dovolenou, školákům a studentům pěkné prázdniny. Ať si všichni pořádně odpočneme a nabereme sil a sluníčka do zásoby.

Svoz papíru
Svoz papíru bude zajištěn pomoci kontejnerů ve dnech 26. – 30. června 2014. Kontejnery
budou umístěny u obecního úřadu Kramolna, u hasičské zbrojnice na Lhotkách a na Trubějově
u kontejneru na sklo. Připomínáme, že kontejnery jsou pouze pro papír a děkujeme, že třídíte odpad.

Změna provozu bioskládky u Lískovce:
Bioskládka bude v provozu každou středu a sobotu od 9 ,00 do 17,00 hodin

Dlouho očekávané vítězství
Dne 3.3.2014 nabylo právní moci rozhodnutí o zastavení řízení na udělení průzkumného
území Trutnovsko.
MŽP ČR v Hradci Králové a to i díky personálním změnám tak definitivně napravilo osudnou chybu z přelomu roku 2011/2012, kdy potenciálně vystavilo toto území největšímu možnému poškození přírody a životního prostředí, které by se dalo přirovnat snad jen k válečnému
úderu. Přesně tak totiž vypadají frakovací území v USA i jinde.
Firma HuttonEnergy s.r.o., zastoupená (skoro se chce napsat vlastizrádně) českou firmou GET s.r.o., tak definitivně ztratila možnost anexe těchto území. Nic jí však nebrání podat
žádost na to samé území či kdekoli jinde v ČR.
Proto je nutné přijmout zákona STOP HF včetně zplyňování uhlí, který jasně vymezí, že
zájmy ochrany lidského zdraví, vody a přírody obecně, tedy nejvyšší veřejné zájmy, jaké známe, musí vždy převážit zájmy soukromé (navíc iniciované firmami cizími, které nemají k území
žádný vztah a mají prakticky nulovou odpovědnost), ať již tyto zájmy prezentuje „západ“ nebo
„východ“.
Kauza, kterou jsme se těmito žádostmi o stanovení průzkumných území, absolvovali ve
dvouletém boji, má světový formát. Rozvoj frakování a dosah vlivů těžby ropy a plynu vnímáme jako celosvětovou krizi hodnot, demokracie, národní bezpečnosti či ekocidu dosud lidstvem nepřekonaného ničení životního a přírodního prostředí.
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Tento příklad ropné závislosti (ropného šílenství) ukazuje příkladně, že je nutné opustit
fosilní paliva a přejít na jiné zdroje, které budou mít přírodou snadno odbouratelnou ekologickou stopu. Že půjde o jeden z největších úkolů, který kdy před lidstvem stály, je nasnadě.
Závěrem prosím dovolte poděkovat všem obcím Trutnovska a Náchodska, které pomohly Koalici STOP HF, podpořiliy ji v jejím úsilí a v neposlední řadě pochvalme neochvějný
nesouhlas všech obcí. Zde vyzdvihněme roli zejména Rtyně v Podkrkonoší, Červeného Kostelce, Havlovic a dalších, které vedly nejen odborně aktivní odpor vůči stanovení PÚ. Jednu z
klíčových rolí odporu sehrála nejen demostrace Koalice STOP HF v Trutnově, ale také čin pana starosty Adamce z Trutnova a trutnovského městského zastupitelstva, kteří nechali zpracovat hydrogeologickou studuji, jenž jasně prokázala, že frakovánínení možné ani na Trutnovsku.
Ing.Jiří Jedlička – spoluzakladatel koalice STOP HF

POHYB TO MĚ BAVÍ, POHYB TO JE ZDRAVÍ
V naší mateřské škole tento rok odstartoval projekt, který si
dává za úkol zvýšit u našich dětí tělesnou zdatnost. Rády bychom předcházely dětské obezitě a jiným problémům, pramenícím z nedostatku pohybu (vadné držení těla, svalová
dysbalance vedoucí k pozdějším potížím s páteří atd.).
Pro zjištění stavu přímého držení těla dětí jsme provedly „Matthias test“ – který nám
ukázal, že 48% dětí má dobré držení těla a 52% dětí má vadné držení těla.
Náš projet jsme nazvaly „Cvičí kluk a cvičí holka, ať je zdravá naše školka“ a zařadily
jsme tyto aktivity:

v ranních spontánních aktivitách nabízíme dětem více náčiní a nářadí pro pohybové aktivity – děti si samy sestavují dráhy pro cvičení

chodby – nalepením čtverců v různých obměnách dopřáváme dětem při přesunech více pohybu (skoky, slalom atd.)

denně se snažíme dodržovat vycházky za každého počasí

v ranních rozcvičkách se zaměřujeme na vybrané cviky z jógy a na cviky posilující
zdatnost, obratnost a vytrvalost

1x týdně kroužek aerobiku

2x měsíčně „BATŮŽKOVÁNÍ“ (delší vycházky do okolí MŠ, otužování dětí, posilujeme vůli – vydržet, vytrvalost)

1x měsíčně jezdíme s dětmi cvičit do tělocvičny TJ Sokol Náchod – využíváme
hlavně nářadí, které v MŠ nemáme

na podzim se předškolní děti zúčastňují plaveckého kurzu v Náchodě
Lékaři zjišťují, že hranice relativního zdraví klesá stále do nižšího věku a že některé
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nemoci a poruchy, včetně vadného držení těla, přestávají být výlučně nemocemi dospělých.
Dlouhotrvající sedavý způsob života, který často začíná už u předškolních dětí, chceme tímto
projektem změnit.
Nikdo přece nemůže pochybovat o tom, že základem zdraví a krásy lidského těla je jeho
správné držení a ovládání.
Za kolektiv MŠ Bc. Mirka Formanová

CHCETE S NÁMI PŘIVÍTAT PRÁZDNINY?
Rádi bychom pozvali nejenom všechny děti, ale samozřejmě i jejich
rodiče, a vůbec všechny,
kteří chtějí s úsměvem zakončit letošní školní rok, nebo si jen tak užít příjemné chvíle na
ZÁBAVNÉ DĚTSKÉ ODPOLEDNE

plné soutěží a her, které pro vás pořádá Klub žen Kramolna
„BIKRAŽE“ ve spolupráci se členy SDH Kramolna a TJ Sokol Kramolna.
KDY?
V SOBOTU 28. 6. 2014
V KOLIK? VE 14.00h
KDE ?
U HASIČSKÉ ZBROJNICE NA KRAMOLNĚ
Občerstvení zajištěno (a nějaké to překvapení také)
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.

Tenisové kurty TJ Sokol Kramolna
TJ nabízí možnost využití kurtů za následující ceny :
700,- Kč
členové i nečlenové Sokola bez brigád
600,- Kč
dtto červenec a srpen
300,- Kč
členové Sokola + brigády
200,- Kč
1 osoba - 1 měsíc mimo červenec a srpen
100,- Kč
2 osoby kurt na 1,5 hodiny maximálně
50,- Kč
osoba, která bude hrát s někým, kdo má zaplaceno
Klíče je možno si vyzvednout a poplatek zaplatit u paní Heleny Pařízkové , Kramolna čp. 75 .
Případné dotazy a další informace rád zodpoví předseda TJ Sokol Kramolna p. Vladimír Šafránek - tel.: 776 026 304.
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Zubní pohotovosti v následujících týdnech:

Údaje převzaty z: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/
prednemocnicni-pece/oblasti-nachod--hronov--cerveny-kostelec--nove-mesto-nad-metuji32344/
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