OBEC KRAMOLNA

ZPRAVODAJ
DUBEN 2019
Vážení spoluobčané,
první letošní vydání zpravodaje v novém kabátě Vám přináší tyto užitečné informace:

POSEZENÍ PRO DŘÍVE NAROZENÉ
Připravujeme pro Vás setkání seniorů naší obce. Uskuteční se 26. dubna 2019 na Obecním
úřadě a pozvánku na setkání Vám doručíme. Těšíme se na shledání.
Vaši zastupitelé

OTEVÍRACÍ DOBA BIO SKLÁDKY
Skládka pro bio odpad je pro vás otevřena:
středa 10 – 12 hod. 14 – 17 hod.
sobota 9 – 12 hod.
14 – 16 hod.
Skládka slouží výhradně pro organický odpad ze zahrad našich občanů. Ukládejte odpad podle
druhu na označené místo, děkujeme.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Ve čtvrtek 18. dubna 2019 dopoledne bude probíhat svoz železného šrotu. Stačí, když železo
dáte před dům (nejlépe ve středu odpoledne). Svoz bude probíhat během čtvrtku v dopoledních hodinách.

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Děkujeme, že třídíte odpady. Stále se však stává, že není odpad odložený do správného kontejneru. Setkáváme se například s tím, že do kontejneru na papír někdo vloží kovový odpad,
případně v kontejneru na plast se objevují předměty, které tam nepatří. Dále přibývají případy, kdy občané ke kontejnerům na tříděný odpad a k veřejným košům na drobný odpad odkládají pytle s odpadem domovním, který běžně patří do popelnic. Takové chování je nevhodné a v rozporu se zákonem o odpadech.V případě dopadení viníka hrozí pokuta.
Věnujte, prosím, pozornost také správnému roztřídění skla. Do zelených kontejnerů se vhazuje sklo barevné, sklo čiré patří do kontejnerů bílých. Nové kontejnery na sklo jsou už „půlené“
a určené k tomuto rozdělení. Čiré sklo je velmi ceněnou surovinou a obec je za jeho důsledné
vytřídění firmou Eko – Kom a.s. lépe odměňována. Je tedy škoda připravit se o peníze, které
nám všem plynou z dodržování této zásady.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Po zimě jsme opravili hrací prvky na dětských hřištích. Houpačky, prolézačky a skluzavky jsou určené menším dětem. Neslouží k vybití energie staršímu dorostu!

OKOLÍ KŘÍŽE A POMNÍKU PADLÝM VE LHOTKÁCH
Vloni proběhla nákladná oprava obou těchto památek. Teď na jaře pracujeme na úpravě a kultivaci pozemku, na kterém kříž a pomník stojí. Vzhledem k povaze památek je jasné, že je to prostor
kulturní a je i pietním místem. Někteří občané si to zřejmě neuvědomují a považují plochu za parkoviště. Důrazně žádáme, aby na nezpevněném obecním pozemku auta neparkovala. K parkování
využijte asfaltovou „spojku“, která kolem pozemku vede. Parkování na trávníku budeme monitorovat.

ZPRÁVY Z MATRIKY
V roce 2018...
… jsme přivítali:

...jsme se rozloučili s:

Ella Janovská, Kramolna

Jana Plšková, Kramolna

Dominik Žejdlík, Kramolna

František Hofmann, Kramolna.

David Sobotka, Kramolna

Blažena Pozděnová, Kramolna

Aneta Bartošová, Kramolna

Bohumil Železo, Lhotky

Jakub Hrudka, Kramolna

Josef Šedivý, Lhotky

Tomáš Unger, Kramolna

Eliška Vodáková, Kramolna
Stanislav Svoboda, Kramolna
Robert Nezval, Kramolna
Marta Kroupová, Trubějov
Wladyslava Bartošová, Kramolna
Marie Svobodová, Kramolna

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Vzhledem k rozsahu našeho Zpravodaje není možné zde publikovat zde usnesení z každého zasedání zastupitelstva obce. V případě zájmu jsou usnesení k nahlédnutí na obecním úřadě, případně
i volně dostupná na webových stránkách obce pod záložkou „Zápisy zastupitelstva“ - viz odkaz
www.kramolna.cz/obecni-urad/zapisy-zastupitelstva/.
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Vážení občané,
zúčastněte se sběru nebezpečného odpadu z Vaší domácnosti, který pro Vás zajistí Technické
služby Náchod s.r.o. ve spolupráci s firmou EKO-SERVICE 2000 s.r.o.
Ve Vaší obci bude vozidlo přistaveno v pátek 12. dubna 2019.
Místo přistavení a doba sběru:
Kramolna u OÚ
15,00-15,15 hod
Lhotky aut. zast.
15,30-15,45 hod
Trubějov aut. zast. 16,00-16,15 hod
Druhy odebíraných odpadů:
Staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, zářivky, výbojky, motorové oleje a maziva, olejové filtry, mořidla, spreje, pneumatiky, televizory, chladničky,
mrazničky, … (spotřebiče nerozebírejte a předávejte kompletní).
Žádáme občany, aby odpad předávali přímo obsluze vozidla.
Chraňte své životní prostředí před nebezpečnými látkami!

SVOZ ODPADU POMOCÍ VELKOKAPACITNÍHO KONTEJNERU
bude proveden v sobotu dne
11. května 2019
Městská Kramolna
Obecní úřad
Kramolna prodejna
Pruty zastávka
Trubějov
Lhotky

8,00 - 8,15 hod
8,30 - 8,45 hod
9,00 - 9,15 hod
9,20 - 9,30 hod
9,45 - 10,00 hod
10,15 - 10,30 hod

Tato akce neslouží ke svozu nebezpečného odpadu, odpadu určeného pro kompostování a
stavební suti.
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ZPRÁVY Z OBECNÍ KNIHOVNY
Březen. Je to měsíc probouzejícího se jara, měsíc, kdy se v roce 1592 narodil Učitel národů Jan
Amos Komenský, ale je to také měsíc knihy. Občané naší obce právě v březnu dostali velký dárek
v podobě knihovny, otevřené v nových větších prostorách. Nejen že je nová knihovna větší, ale
zároveň získala i bezbariérový přístup. Nově mohou návštěvníci vstupovat do budovy obecního
úřadu druhým vchodem. V knihovně je nová podlaha, knihy jsou v nových policích. Osvětlení místnosti je také kvalitnější. Postupně bude knihovna ještě dovybavena a vytvoří se tak koutek pro děti a jejich maminky.
Měsíc, kdy všechny knihy mají svátek, je příležitostí k návštěvě našich nejmenších dětí z Mateřské
školy v obecní knihovně. Setkání se uskutečnilo ve středu 13. března. Během dopoledne přišly děti
se svými učitelkami. Tři skupiny dětí se postupně seznámily s chodem knihovny. Zaměřila jsem se
hlavně na dětské knížky. Děti se zajímaly o zábavnou, ale i naučnou literaturu. Líbily se jim knížky,
které měly veselé barevné obrázky. Povídala jsem si s dětmi o čtení a mám velkou radost z toho,
že u většiny z nich je kniha součástí života. Rodiče dětem doma čtou a mluví s nimi o přečtených
příbězích, pohádkách, nebo básničkách. Také v Mateřské školce hodně čtou a učí se z knížek. Stačilo začít citovat říkanku a děti nadšeně pokračovaly. Po přečtení krátké pohádky si děti vybraly
obrázky, které v Mateřské školce vybarví. Některé obrázky mi přinesou zpátky do knihovny
k ozdobení zatím holých stěn. Na závěr si děti samy vybraly z polic knížky a prohlížely si je. Hned
bylo vidět, jak je každé dítě jiné. Některé si sedly do hloučku a o knížkách si povídaly, jiné si sedly
stranou se svou vybranou knížkou a nepotřebovaly jinou společnost. Při odchodu dostaly na rozloučenou za vzorné chování bonbon. Děkuji dětem a jejich učitelkám za návštěvu a za krásnou kytičku.
Tuto příležitost chci využít k tomu, abych vás pozvala do nové knihovny. Otvírací doba zůstala
stejná a je každou středu od 14.00 do 17.00 hod. Nyní nabízím v přehlednějším uložení knihy a
různé časopisy, které mi nákupem zajišťuje obecní úřad. Mám i další časopisy s tematikou zdraví,
bydlení, módy, které jsem dostala darem od občanů. V knihovně najdete regionální literaturu, detektivky, romantickou, vzdělávací, nebo válečnou literaturu. Pro studenty mám povinnou četbu.
Stále zařazuji knihy, které jsem dostala darem od občanů a které byly dosud z důvodu malého
prostoru v krabicích. Městská knihovna v Náchodě přislíbila další návoz nových knih. Jsem přesvědčena o tom, že si u nás každý najde ten svůj titul, který ho zaujme.
Přeji vám všem krásné jaro a těším se na vaši návštěvu v knihovně.
Vaše knihovnice Iva Zelená
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VODA JE ŽIVOT
22. březen je v kalendáři zapsán jako Světový den vody. Důvodem je skutečnost, že na světě je více jak dvě miliardy lidí trpící nedostatkem vody a to i přesto, že Země je nazývaná modrou planetou. Hodně lidí bere vodu jako samozřejmost, ale v rozvojových zemích ženy a děti tráví podstatnou část dne sháněním vody. Proto je důležité věnovat se problémům s vodou, zaměřit se na její
čistotu a ochranu. Ve všech zemích světa se tento den konají aktivity, které vedou k uvědomění si
významu vody.
Naše školka také oslavovala Světový den vody. Ráno jsme přišli všichni oblečeni v modré barvě,
kterou má většina z nás spojena s vodou. Již od příchodu mohly děti chytat rybky v rybníčku, kreslit, tiskat, vystřihovat a lepit kapky, déšť, ryby, vlnky a loďky. Společně jsme vytvářeli myšlenkovou
mapu a sledovali cestu kapičky v koloběhu vody. Děti třídily obrázky podle toho, kdo a jak vodu
potřebuje. Při této aktivitě poznávaly, jak je voda důležitá nejen pro lidi, ale také pro zvířata a
rostliny. Zde si uvědomovaly, proč je voda tak nutná pro veškerý život a proč se nesmí znečisťovat
a nesmí se s ní plýtvat. Nejvíce je ale zaujaly hry a pokusy s vodou. Děti už vědí, že sníh a rampouch je zmrzlá voda, tento pokus tání dělaly v zimě, a tak tento den pozorovaly tání ledu
z mrazničky, vypařování vody při jejím varu, její srážení na chladné desce a následné skapávání.
Dověděly se tak o skupenství vody. Pokus s nadlehčováním předmětů položených na hladinu vody
jim zase ukázal, co plave a co ne. Během dne jsme si prozpěvovali o vodě a hráli hudebně pohybové hříčky.
Nakonec mezi nás připlula zlatá rybka, která by ráda splnila přání všem lidem na celém světě:
„DOSTATEK DOBRÉ VODY PRO ŽIVOT“, ale sama to nezvládne. Proto ji, prosím, všichni pomozme
a s vodou šetřme a chraňme ji, abychom si s ní zase za rok mohli společně připít na zdraví. Nezapomínejme, že VODA JE ŽIVOT!
Za mateřskou školu napsala Alena Kadavá
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ZE SOUKROMÉ KRONIKY – POKRAČOVÁNÍ O SOKOLSKÉ JEDNOTĚ
Veškeré technické porady vedl bratr Pecháček, nedávno sem přistěhovaný, Jos. Filip a Frant. Koza,
organizované zájmy br. Karel duben a Jos. Celba. Když 28. Června 1914 stal se atentát na následníka trůnu Ferdinanda Esta v Sarajevě, byly znepokojující pověsti o možnosti války. V neděli dne 6.
Července byl p. Jos. Celba dávat tisknout plakáty v tiskárně p. Bláhy v Hronově. Dne 25. A 26. července časně ráno pracovalo členstvo na zahradě p. Vil. Celby, dělali lavice, brány, rozvěšovali
prapory a jen se očekávalo, jak to dopadne, neb Rakousko Srbsku zaslalo ultimatum. Až když
v neděli 26/VII v ½ 9. Hodině přihrčel landaur s komisarem od hejtmanství, který vezl mobilisační
plakáty, bylo po náladě. ( viz str. 35 o světové válce.) Když jel komisař kolem s plakáty
k Trubějovu, zastavil se u brány a pravil:,,Pánové nechte práce, všechna vaše práce je marná, je
mobilisace, bude válka. Kdo jste voják, jděte domů se ustrojit a rozloučit se se ženou a dětmi a co
nejdřív nastoupit ke svému regimentu, hájit císaře pána a krále Frant. Josefa I., což jest vaší svatou povinností.“
Každému vypadlo nářadí z ruky a v tu chvíli byli všichni bezradní. I vyslalo se několik členů k p. Dr.
Čížkovi o radu, co máme s tím dělat, který se nejprv ptal, jak jsme kryty se svoji režií a když zvěděl,
že ano ( neb bylo rozprodáno mnoho vstupenek, že po srovnání zbylo čistých ještě 96 Kor.), řekl,
nechte toho, neb byste prodělali, neb nemá nikdo žádnou náladu. Zároveň se došlo k místnímu
starostovi p. Jos. Vítovi hlásit, že se veřejné cvičení odkládá, kde byl přítomný četnický strážmistr,
který pravil: ,, Vždyť za 14 dní budou zase kamarádi doma“. Tato předpověď se ale nesplnila, neb
kamarádi rukovali jeden po druhém, za odcházejícího jednatele Karla Dubna nastoupil Jos. Celba a
při dalších odvodech jeden po druhém se ztrácel, až zbyly ty nejstarší doma.
Josef Vít, starosta, Boh. Dítě, místostarosta, Jos. Semerák, pokladník Frant. Koza náčelník a Frant.
Hejzlar co výbor a to byla celá jednota sokolská.

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Charitní pečovatelská služba funguje v Náchodě už od roku 1992. Je provozována Oblastní charitou Náchod. V roce 2018 pečovatelská služba rozšiřuje poskytování svých služeb i do okolních obcí ve vzdálenosti do 15 km od Náchoda.
Naše pečovatelská služba prošla za dlouhá léta své činnosti výrazným rozvojem jak profesním, tak
i materiálním. V počátcích zde byla jedna pečovatelka, která chodila za svými klienty pěšky.
V dnešní době se jedná o registrovanou sociální službu dle zákona 108/2006 Sb. Je poskytována
týmem 5 kvalifikovaných pracovnic (pečovatelek) a sociálního pracovníka v domácím prostředí
občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba je poskytována každodenně v době od 7 do 20 hod. Služba zahrnuje pomoc při běžných úkonech o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při poskytování stravy nebo zajištění donášky stravy, pomoc s chodem domácnosti, pomoc se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím. Služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování pečovatelské služby.
Využití pečovatelské služby umožňuje občanům i nadále setrvat v jejich přirozeném prostředí, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zachovat současný způsob života. Služba je poskytována tak,
aby nenarušovala dosavadní život občanů s důrazem na zachování lidské důstojnosti. Pro usnadnění poskytování pečovatelské služby je možné využít i zapůjčení různých kompenzačních pomůcek. Více na: www.nachod.charita.cz charita@nach.hk.caritas.cz tel.: 491 424 166.
6
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CENA VODNÉHO A STOČNÉHO NA ROK 2019
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MLADÍ HASIČI SDH KRAMOLNA
Je za námi první čtvrtletí roku 2019 a naši mladí
hasiči za sebou mají již tři soutěže. Hned na první
soutěži, která se konala v tenisové hale
v Teplicích nad Metují dne 12.1.2019, se našim
reprezentantům podařilo dosáhnout na stupně
vítězů. A to z celkového počtu 12ti soutěžních
družstev, na úžasné 3. místo. Naši bronzoví závodníci se utkali s ostatními družstvy v tzv. Hasičském pětiboji, který se skládal z disciplín: spojování hadicových půlspojek, štafetový běh
s překážkami, požární útok, štafeta dvojic a test
požární ochrany.
Druhá soutěž, která proběhla dne 16.2.2019
v České Metuji, byla založena na dovednosti vázání pěti základních hasičských uzlů. Sedmičlenné družstvo mělo za úkol uvázat, formou štafety:
úvaz na proudnici, plochou spojku, zkracovačku,
tesařský a lodní uzel, z čehož tesařský a lodní uzel se vázal dvakrát. Celá soutěž proběhla na dvě
kola. Bohužel v prvním kole byl chybně uvázán jeden z uzlů a ve druhém kole hned dva. Když se k
celkovému času přičetl ještě čas trestný, bylo z toho rázem deváté místo.
Dne 16.3.2019 se v Sokolovně
v Červeném Kostelci konal první
ročník Kostelecké uzlovky. Opět,
jako na předchozí soutěži se vázalo
pět uzlů. Tentokrát ale naši mladí
hasiči soutěžili za jednotlivce
v kategorii mladší, a to pouze ve
třech. I když to po nevydařeném
prvním kole vypadalo, že si sem naši závodníci přišli pouze zatrénovat,
ve druhém kole se všichni tři vzpamatovali a dali do toho opravdu
všechno. Vojtěch Kazda obsadil 8.
místo, Patrik Vácha 7. místo a Ondřej Vácha se umístil na krásném 3.
místě a přivezl tak na Kramolnu
bronzovou medaili.
Doufáme, že jsme Vás těmito úspěchy potěšili a věříme, že nám i na dále budete držet palce.
Váš kolektiv mladých hasičů SDH Kramolna
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KRAMOLNA
Ukončení plesové sezony již tradičně patří hasičskému plesu pořádaném poslední březnovou sobotu. V sále OBECNÍHO ÚŘADU Kramolna ples slavnostně zahájily předtančením slečny ze Základní umělecké školy Náchod se svým scénickým tancem MILITARY. Odměnou celému souboru
pak byl dlouhý potlesk. A pak už se jen plesalo až do ranních hodin.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat sponzorům, kteří nám pomohli, aby naše tombola byla
opravdu bohatá. Kdo nepřišel, může pouze litovat.
Děkujeme sponzorům:
NTC stavební technika Ing.Petr Ratsam byl
sponzorem hlavní výhry (benzinová motorová sekačka STIGA). Vítězem se stal pan
Radek Z. z Náchoda.
Dalšími sponzory byli:
HRONOVSKÝ s.r.o. Náchod, DEP TRADE
s.r.o.Náchod Pavel Macháček, ELEKTROIN
spol.s r.o. Náchod Ing.Vladimír Žák, Kosmetický salon AGLAIA Náchod Rita Vachková,
SAARGUMMI CZECH s.r.o.Červený Kostelec,MARIUS PEDERSEN a.s., VČE-montáže
a.s. Radek Horálek, Čaj a káva Lenka Horálková, JJ Trend s.r.o. Ing.Jiří Jedlička, TELKABEL s.r.o. Tomáš Werner, Pivovar Primátor
a.s.Náchod, ASTRATEX Náchod eShop, AGRO Česká Skalice, SkyPro s.r.o. Nové Město
n.Met., Česká Spořitelna a.s., Magnusfilm
s.r.o. Tomáš Magnusek, NOVOPOL a.s.Velký
Třebešov, Řezník-Uzenář Mareš s.r.o. Náchod, Instalatérství Aleš Králíček, Integraf
s.r.o. Náchod, Cukrářství u Koutských Kramolna, Obecní úřad Kramolna, Hotel
Holzbecher Zlič, Kosmetika Olga Vítková,
JADEIT relaxační centrum Lenka Franková, Miluše Macháňová, Lenka Králíčková, Matěj Nývlt, Pavla Pikmanová, Veronika Citová, Milan Suk, Petr Glaser, Monika Kroupová a další občané Kramolny,
kteří nám přispěli tím, že si sponzorsky zakoupili vstupenku.
Všem patří velký dík.
Další akce, na které se uvidíme je pálení čarodějnic 30.4.2019.
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ČINNOST SDH LHOTKY V ROCE 2018
V loňské roce se náš sbor zaměřil hlavně na akce konané pro obyvatele Lhotek a jeho okolí.
V únoru, jsme pořádali v pohostinství u pana Víta, tradiční Hasičský bál. K poslechu a tanci hrála
kapela Reflex a všichni, kdo přišli si to opravdu užili.
Měsíc duben je čas Čarodějnic. Zde se náš sbor podílel na přípravě a hlavně na zajištění občerstvení. Věřím, že se nám to povedlo a nikdo neodcházel hladov či žízniv. Díky pěknému počasí se zde
sešlo opravdu hodně lidí, nejenom z našich vesnic ale i přespolní a dokonce i z Náchoda. Ani nedošlo ke škodám na majetku, čí na zdraví a nikdo nic neztratil. Dokonce přišly i nějaké čarodějnice. Slovy jednoho nejmenovaného bratra hasiče „Konečně nám ženy ukázaly svoji pravou tvář“.
Čas letních prázdnin je čas odpočinku pro děti. My jsme ale nezaháleli a naplánovali Akci Z, kde
probíhal úklid zbrojnice a údržba a oprava naší stařičké techniky.
V srpnu jsme uspořádali den pro děti s názvem Honba za stromem Lhotek. Při krásném slunečném
dni jsme jim u rybníka naši techniku předvedli, dokonce fungovala. Děti soutěžily, plnily úkoly a za splnění dostávaly různé odměny. Nakonec si vybarvily lístky lípy z látky, které nalepily na namalovaný strom. Bylo připraveno i karaoke, které si děti užily a mělo velký úspěch i u dospělých. Zpěv se linul po Lhotkách do pozdních nočních hodin.
Výroční schůze u nás proběhla na konci listopadu za přítomnosti bratra Václava Vítka z okrsku. Shrnuli jsme naši činnost
a naplánovali další rok.
Nakonec v prosinci byli do Lhotek povoláni čerti s andělem a
Mikulášem. Musím pochválit všechny děti, které byly velmi
statečné, i když se dostavil na inspekci sám Lucifer.
Na zakončení roku byl uspořádán hasičský výlet na adventní
trhy v Olomouci.
Všem členům bych tímto chtěla poděkovat za práci a pomoc při konaných akcí a budu se těšit na
letošní rok.
J. Machová
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SILNICE I/33 NÁCHOD - OBCHVAT
INFORMATIVNÍ SETKÁNÍ PRO OBČANY
Vážení občané,
dovolujeme si Vás pozvat na informativní setkání ohledně přípravy stavby silnice I/33 – obchvat
města Náchod. Setkání pro občany obce Kramolna se koná dne 22. 5. 2019 od 17.00 hod. v budově Obecního úřadu, Kramolna 172.
Program:






Úvod, shrnutí dosavadní přípravy,
Vizualizace celé stavby obchvatu,
Představení stavby v okolí obce Kramolna,
Průběh další přípravy akce,
Princip řešení majetkoprávní činnosti.

Předpoklad ukončení setkání: 18.30 hod.
Účastníci schůzky: moderátor a zástupci organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR (investor), SATRA,
spol. s r. o. (projektant), obce Kramolna a města Náchod.

Photo credits: freepik.com, soukromý archiv přispěvovatelů.

