OBEC KRAMOLNA

ZPRAVODAJ
DUBEN 2020
Milí spoluobčané,
procházíme nyní náročným obdobím, ocitáme se v životní situaci, která s sebou nese hodně
změn. Je to zkouška pro každého z nás a pouze na nás závisí, co si z ní odneseme.
Vážím si Vašeho přístupu a děkuji za všechny nezištné nabídky konkrétní pomoci. Obracíte se
na mě a nabízíte pomoc při zásobování seniorů, šijete a rozdáváte roušky. Děkuji Vám za trpělivost, ohleduplnost a dobrou vůli při dodržování všech opatření. Pevně věřím, že společné
úsilí přinese své ovoce.
Přeji nám všem, ať se ze současné situace něco naučíme, vnímáme ji jako možnost zastavení,
bytí s rodinou, pospolitosti, vlastního růstu a přenastavení hodnot.
S úctou,
Vaše starostka Jitka Kropáčková

POMOC SENIORŮM
Znovu se obracíme na seniory v naší obci – pokud potřebujete pomoci se zajištěním nákupů
nebo vyzvednutím léků z lékárny, obraťte se na obecní úřad na telefonu 491 428 934 nebo
724 186 826, a to v kterýkoliv všední den v době od 8.00 – 10.00 hodin. Jsme tu pro Vás a rádi
Vám pomůžeme.

ROUŠKY A DEZINFEKCE
Jistě jste všichni již informováni o nutností povinného používání roušek. Je patrné,
že současná situace bude trvat pravděpodobně déle, než bychom si přáli a ochranné pomůcky
v různém provedení budeme potřebovat dlouhodoběji.
Snažili jsme se nejprve opatřit roušky seniorům 80 let a více, pak seniorům 65 let a více. Předpokládáme, že vy ostatní jste si roušky již opatřili (buď jste si je ušili, koupili, nebo vám je někdo daroval), ale pokud máte ještě někdo zájem o bavlněné roušky, neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle 491 428 934 nebo 724 186 826, na obecním úřadě jsou k dispozici šité látkové
roušky k opakovanému použití, a to pro dospělé i děti. Pokud by byl zájem větší, zajistili bychom jejich dodání a na předání bychom se domluvili
Obcí byly také rozdávány dezinfekce. Na koho se nedostalo nebo nebyl zastižen doma, může
se pro ni zastavit na obecním úřadě.

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAMOLNA DNE 16.
PROSINCE 2019
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí informace společnosti INS, spol. s.r.o. o stavu
zpracování studie na akci "Obecní budova na Trubějově čp. 13" a schvaluje dokončení studie
v rozsahu dle představeného návrhu.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava havarijního stavu suterénního zdiva MŠ Kramolna" a jmenování hodnotící komise ve složení:
Jitka Kropáčková (člen komise), Jiří Maršík (náhradník); Ing. Bohumil Pecold (člen komise), Josef Zelený (náhradník); Ing. Jiří Šrámek (člen komise), Lubomír Pavel(náhradník); Libuše Hrochová
(člen komise), Jan Pařízek (náhradník)
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Dodatek č. 1 o navýšení ceny díla o 74 069,09 Kč
s DPH za provedené vícepráce ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20.11.2019 na opravu kanalizace v
dvorní části Mateřské školy, Kramolna s firmou Rostislav Dudek, Přibyslav 72, 549 01 Nové Město
nad Metují, IČ 48419729, a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní k zajištění služeb ze
dne 8. února 2019 s firmou ICT plus, s.r.o., Piletická 486 – technologické centrum, 503 41 Hradec
Králové, IČ 01384163 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce Kramolna za rok 2019.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje navržené rozpočtové provizorium na rok 2020. V období rozpočtového provizoria bude obec hradit jen běžné pravidelně se opakující výdaje a výdaje
na činnosti spojené se státní správou. Kromě toho bude dále:
a) Hradit závazky ze smluv uzavřeních do 31. 12. předchozího roku, jejich úhrada je plánovaná
na počátek roku následujícího.
b) Zapojovat příjmy a realizovat výdaje u projektů (spolu)financovaných z dotace (týká se i dotací na volby).
c) Realizovat výdaje na základě finančního vypořádání transferů, např. vratky a odvody z dotací.
d) Realizovat výdaje nutné k odvrácení nebo zmírnění škod na majetku či zdraví, výdaje na základě pravomocného rozhodnutí, výdaje, u nichž by prodlení způsobilo škodu (např. platba pokut,
penále). Tyto výdaje jsou bezodkladné.
e) Odešle zálohu na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Kramolna ve výši 120 000,– Kč na jejich provoz do 15.1.2020.
f) Přijímat a odesílat průtokové dotace pro příspěvkovou organizaci.
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Výdaje budou měsíčně čerpány maximálně do 1/12 rozpočtu předchozího roku. Obec bude
dbát na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků. Po schválení rozpočtu se
příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření předložené kupní smlouvy o prodeji obecního pozemku p.č. 48/61 v k.ú. Kramolna za cenu Kč 15 150,– Kč a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření předložené darovací smlouvy na st. p. p. č.
298 v k.ú. Kramolna a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí rozpočtové opatření č. 15/2019.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje realizaci akce "Stavební úpravy a změna užívání skladu na prodejní plochu Kramolna čp. 145“.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zadání vypracování dokumentace pro stavební povolení na akci "Stavební úpravy a změna užívání skladu na prodejní plochu Kramolna čp. 145" včetně
inženýrských činností panu Ing. Adamu Langenbergerovi, Kramolna 231, 547 01 Kramolna, IČ
04058208 a pověřuje starostku podpisem objednávky.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 43 400,– Kč od KHK.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí neinvestiční účelové dotace na výdaje JSDH
obcí na rok 2019 od MV GŘ HZS ČR ve výši 3 200,– Kč.

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAMOLNA DNE 17.
ÚNORA 2020
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16/2019.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zprávu Rozbor hospodaření v lesích Obce Kramolna za
rok 2019.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí následujících neinvestičních dotací z rozpočtu obce:
1. dotace pro TJ Sokol Kramolna ve výši 25 000,– Kč na úhradu energií a 15 000,– Kč na materiál, opravy a údržbu. Celkem tedy 40 000,– Kč.
2. dotace pro SDH Kramolna ve výši celkem 40 000,– Kč na zajištění materiálové základny a
provozuschopnosti techniky a na sportovní činnost družstev dětí, žen a mužů.
3. dotace pro SDH Lhotky ve výši 20 000,– Kč na údržbu požární techniky a vybavení a 14 000,–
Kč na kulturní akce. Celkem tedy 34 000,– Kč.
Příjemce dotace je povinen využít poskytnutou dotaci v souladu se schválenými "Zásadami poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce".
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Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje rozpočet na rok 2020 jako schodkový, s tím, že rozdíl
ve financování bude kryt prostředky z přebytku minulých let. Rozpočet na rok 2020 schvaluje
v závazných ukazatelích, kterými jsou zveřejněné informace v "Návrhu rozpočtu na rok 2020".
Zastupitelstvo obce Kramolna stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích a obecních zřízeních, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starostky obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
rozpočtová opatření do výše 200 000,–Kč, jsou–li vyvolaná organizačními změnami na obecním úřadě, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce
(nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů obce).
rozpočtová opatření v částkách vyšších může starostka obce samostatně provádět jen v případech:
rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady.
úhrady pokut, penále a rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další výdaje, kdy schválené rozpočtové opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí
být realizován.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva obce konaném po schválení
rozpočtového opatření starostkou včetně jejich stručného odůvodnění (odůvodnění lze podat i
ústně).
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí finančních darů na rok 2020
organizaci Centrum LIRA, z.ú. Matoušova 406/20, 460 07 Liberec, IČ 28731191 ve výši 3 000,–
Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy,
organizaci Městská knihovna Náchod, o.p.s., Kamenice 105, 547 01 Náchod, IČ 64829812 ve
výši 12 000,– Kč na nákup knih do výměnného fondu a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
organizaci Český svaz včelařů z.s., okresní organizace Náchod, Náchodská 240, 549 11 Dolní
Radechová, IČ 62728016 ve výši 3 000,– Kč na opatření proti varroáze a dalším nemocem
včel a pomoc začínajícím včelařům.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje návrh rozpočtu Mateřské školy, Kramolna na rok
2020.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské
školy, Kramolna na roky 2021–2025.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zachování stávající výše odměn neuvolněných členů
zastupitelstva.
4

Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2019.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 01/2020.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se ruší
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě s firmou Dimatex CS,
spol. s r.o., Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou, IČ 43224245 a pověřuje starostku podpisem
tohoto dodatku.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 3/4 v . ú. Kramolna
ze Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha, IČ 01312774 na obec
Kramolna.
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje přidělení
veřejné zakázky na přípravu a realizaci výběrového řízení na stavební práce (veřejná zakázka malého rozsahu) na akci "Opěrná zeď, oplocení a zpevněné plochy u čp. 145 Kramolna" uchazeči Profesionálové Consulting, s.r.o., Vachkova 827/2, Hradec Králové 500 09, IČ 26002001 a pověřuje
starostku podpisem objednávky nebo smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje přidělení
veřejné zakázky na přípravu a realizaci výběrového řízení na stavební práce (veřejná zakázka malého rozsahu) na akci "Úprava veřejného prostranství, parkoviště Kramolna" uchazeči Profesionálové Consulting, s.r.o., Vachkova 827/2, Hradec Králové 500 09, IČ 26002001 a pověřuje starostku
podpisem objednávky nebo smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Mateřské
školy, Kramolna za školní rok 2018/2019.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 8603267661 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce – OS 8 s firmou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance
Group, Podbřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ 47116617 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 2 000,– Kč z rozpočtu
obce na rok 2020 za účelem přispění do veřejné sbírky vyhlášené Karlovarským krajem na pomoc
obci Bublava, čp. 389, 258 01 Kraslice, IČ 00259268.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr prodeje nadbytečného majetku – příkopového
ramene BERTI model FB/G 250 a pověřuje starostku k zadání vypracování znaleckého posudku.
Zastupitelstvo obce Kramolna revokuje usnesení č. XV/3/2019 ze dne 16.12.2019, které nahrazuje novým usnesením ve znění: Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje dokončení studie na
akci "Obecní budova na Trubějově čp. 13" v rozsahu dle konečného zpracovaného návrhu ze dne
7.2.2020.
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Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr "Opravy kaple Panny Marie na Kramolně
(Sýkorova kaple) a podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury a pověřuje starostku jednat a podepisovat za obec Kramolna v této věci.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2020
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NOVINKY NA WEBU
Na stránkách Obce Kramolna v sekci „Kramolna“ jsou nově ke shlédnutí letecké snímky obce, které byly pořízeny v létě roku 2019.
Dále je na obecních stránkách nová aplikace. „V obraze“ si ji můžete do svého chytrého telefonu
nainstalovat. Aplikace Vás upozorní na všechny nové dokumenty, které jsou zveřejněny na stránkách obce Kramolna. /www.Kramolna.cz/
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POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ - REGISTRACE ČISEL ČIPŮ
Na konci loňského roku vstoupil v platnost zákon o povinném čipování psů. Žádáme chovatele,
kteří na obecním úřadu ještě nedoložili čísla čipů svých psů, aby nám tyto údaje poslali mailem na
info@kramolna.cz , případně sdělili telefonicky na tel. 491 428 934.

ZRUŠENÍ JARNÍCH SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
Na jaro jsme plánovali setkání seniorů, vítání občánků a tradiční pálení čarodějnic. Člověk míní a
příroda mění …. Příští rok si to užijeme o to víc!

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Na Kramolně se pod záštitou Oblastní charity v Náchodě v lednu uskutečnila tříkrálová sbírka. Do
celkem pěti pokladniček bylo v naší obci darováno 22.803,- Kč.

PODĚKOVÁNÍ
Milí spoluobčané, děkuju všem z vás, kdo nabízejí pomoc v této hektické době. Maximálně se snažíme Vám pomoci a zajistit vše potřebné, není to ale vždy lehké, sehnat věci, které jsou teď nedostatkovým zbožím. Zakoupili jsme látky a tkalouny na šití roušek pro seniory a děkujeme všem,
kteří nám pomohli. Zvláštní dík patří nájemci prodejny na Kramolně, který vytrvale a nezištně šije
roušky a rozdává je všem, kdo potřebují. Pan nájemce také okamžitě po vyhlášení nouzového stavu reagoval na možnost šíření nákazy a příkladně zabezpečil hygienu v obchodě.

ZE SPOLEČENSKÉ KRONIKY
V průběhu roku 2019 se v naší obci narodili:
Šťastný Mátyás, Kramolna
Kmoch Matouš, Kramolna
Kabrhelová Lucie, Kramolna
Prouzová Alžběta, Trubějov
Jetmar Jakub, Kramolna
Drašnar Jakub, Kramolna
Foglar Daniel, Kramolna
Ptáček Jan, Kramolna
Balcar Šimon, Lhotky

Kosinka Matyáš, Kramolna
Tichá Adriana, Kramolna
Andrejsová Marie, Velichovky
Formanová Agáta, Kramolna
Leeder Alex, Lhotky
Goll Tobias, Lhotky
Šurkal Patrick, Kramolna
Mádr Matyáš, Kramolna
Tomešová Ema, Kramolna

V roce 2019 nás opustili:
Kosinka Antonín, Kramolna
Vojtěchová Jaroslava, Kramolna
Tylšová Jiřina, Trubějov

Ježek Zdeněk, Trubějov
Vojtěch Zdeněk, Kramolna
Šubrt Vladimír, Trubějov
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V DOBĚ KORONAVIRU
Tímto žádáme všechny občany, kteří jsou v karanténě z důvodu podezření na nákazu virem způsobujícím onemocnění COVID-19 a občany s pozitivním nálezem na onemocnění COVID-19
v domácím léčení, aby své odpady dočasně netřídili. Veškeré odpady z domácnosti dávejte
v zavázaných pytlích (2 pevné pytle do sebe) do popelnice na komunální odpad. Snížíte tak riziko
přenosu nákazy na pracovníky, kteří vám pravidelně sváží komunální odpad. Doposud vytříděný
odpad zlikvidujte za asistence druhé osoby cestou směsného komunálního odpadu vložením do
popelnice.
Občany, kteří nejsou v karanténě/nejsou infikovaní žádáme, aby s vytříděným odpadem určeným do barevných kontejnerů manipulovali v rukavicích. Stane-li se, že při odkládání vytříděného
odpadu je kontejner plný, neodkládejte vytříděný odpad vedle kontejneru.
Všechny občany žádáme, aby po dobu epidemie minimalizovali vznik veškerých odpadů. Velké
úklidy, vyklízení sklepů, třídění starého šatstva a podobné činnosti, při kterých vzniká velké množství odpadů, nechte na dobu po zrušení mimořádných opatření v ČR.
Otevírací doba na bioskládce /deponii/ již dle běžného režimu:



středa 10 – 12 hodin
sobota 9 – 12 hodin

14 – 17 hodin
14 – 16 hodin

Do odvolání vstup povolen pouze po jednom, v roušce nebo jiným zakrytím obličeje a
v rukavicích.
Svozy nebezpečného a velkoobjemového odpadu budou zorganizovány po zrušení nouzového
stavu. Informovat o termínech Vás budeme prostřednictvím vývěsek a obecního webu. Pouze je
naplánován sběr železného šrotu 27. dubna 2020 dopoledne. Stačí, když železo dáte před dům.
Kontejner na sběr jedlých olejů a tuků je oproti původnímu předpokladu umístěn pouze na Kramolně u obchodu. Firma, která svoz organizuje, poskytuje jeden kontejner na 600 obyvatel obce.
Z toho důvodu nebylo možno zajistit odběrné místo i na Lhotkách a Trubějově. Použité oleje a tuky se do kontejnerů vkládají v uzavíratelných plastových obalech – nejlépe v PET lahvích (ne v
plastových lahvích od jedlých olejů – víčka nedoléhají).

PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZA SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU A PSY
Termín zaplacení poplatků je do 30.4.2020, vzhledem k nouzovému stavu nebude uplatňována
sankce při platbě nejpozději do 30.6.2020. Vzhledem k současné situaci poukazujte, prosím,
přednostně úhrady bezhotovostně, a to na účet č. 5920551/0100, variabilní symbol:




Kramolna 1000+číslo popisné,
Lhotky 2000+číslo popisné,
Trubějov 3000+číslo popisné.

Cena poplatku je 500,- Kč za osobu a 200,- Kč za každého psa.
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DĚTSKÝ KARNEVAL
V předposlední únorovou sobotu uspořádal
obecní úřad pro děti karneval. Byla připravena
výzdoba sálu a v předsálí na děti čekaly krásné
pohádkové loutky, které vyrobila a zapůjčila nám
paní Jiřina Vojnarová – Rezková, učitelka
z kramolenské mateřské školy.
Pobavit se spolu s rodiči přišlo bezmála 40 dětí.
Na parketu se to hemžilo pohádkovými převleky.
Skřítkové, princezny, včelka, bílá paní, mušketýr,
čaroděj, spiderman a další pohádkové bytosti
tančily a dováděly. Svou šikovnost děti uplatnily
při dovednostních hrách a soutěžích. Po karnevalovém reji přišlo vhod připravené občerstvení.
Karneval se vydařil, děti si užily zábavné předjarní odpoledne a odcházely spokojené.
Náš dík za pomoc s realizací a vedením dětské
zábavy patří zaměstnankyním mateřské školy
paní Daně Burdychové a Ivaně Mertlíkové. Dále
pak samozřejmě i sponzorům – paní Milušce
Koutské za výborné věnečky a pivovaru Primátor
Náchod za limonádu pro děti.

ZE SOUKROMÉ KRONIKY - SOKOLSKÁ JEDNOTA PO ROCE 1920 (ZÁVĚR)
Po odstoupení br. Jos. Semeráka se stal pokladníkem br. Máslo. Starostou se stává bratr Adolf
Hejzlar. Máslo byl pokladníkem 1 rok, jelikož nikdy nedával návrhy na rozdávání. Mnozí členové,
vidouce co se děje, odstupovali.
Po br. Máslovi byl zvolen za pokladníka br. Jos. Celba, doufal, že dovede pevnou rukou chránit
různé ty návrhy rozdávek. Dva roky to šlo, ale třetí rok, když se připravoval všesokolský slet
v Praze, protokolárně bylo usneseno výborem i členstvem, že nebude se tak hazardovat s penězi
jako v roce 1920. Bylo nemožno chránit pokladnu, neb každé chvíle, když přišel do spolkové místnosti, bylo mu nadhazováno, že by raději vše odnes do spořitelny. ,,Tak si to udělejte podle svého“ a více do schůze nešel. Co peníze odhlasovali vyplatit – a takovým způsobem stál rok 1926
jednotu sokolskou kolem 1.700,- korun, proti roku 1920 - 400,- korun. Dnes má jednota ze zakládajících 75 členů jen 8. Ale žije 30 členů, kteří vystoupili. Nyní se v hostinci u Řezníčků vůbec necvičí, jen se tam konají schůze, plesy a večírky, k tomu účelu se pronajal palouk v lese ,,Homolky“
od velkostatku Bedřicha ze Schamburg Lippe za cenu 50 Kor. Ročně, a když jsme se dověděli z úst
br. Štěpánka a br. Másly, že Řezníček bručí skrze nářadí, uvolil se br. Štěpánek, že dovolí u svého
příbytku vystavit dřevěnou kolnu pro nářadí.Dříví se koupilo, kostru zbudovali společně br. Adolf
Hejzlar, Frant. Tomek, Frant. Máslo a Jos. Celba. V neděli ráno obezdil a navezl písek Plšek Karel,
který též ji pobil prknama a lepenkou. Po večerách br. Celba a Tomek dali do pořádku dveře a dodělal se vnitřek.
Dnes se Sokol obci vyhýbá, ač jen jméno Kramolna nese.Ostatní diktát vede br. Štěpánek a Máslo.
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Kdyby všechno bylo jako dřív, řekli bychom si, že jsme prožili docela pěknou, mírnou zimu a už se
těšíme na jaro, které k nám právě přichází. Ale není všechno jako dřív. Život se mnohým z nás obrátil naruby. Proto jsem moc ráda, že ještě před těmi velkými změnami a omezeními našich obvyklých činností jsme stihli domluvit a uskutečnit každoroční setkání dětí z MŠ v knihovně Obecního úřadu. Dobrou příležitostí návštěvy dětí je Měsíc knihy, který slavíme vždy v březnu. Zúčastnilo
se tentokrát méně dětí, protože právě probíhaly jarní prázdniny. Přesto přišly 2 početné skupiny
se svými učitelkami. A jako pokaždé nejdříve jsem dětem řekla něco o naší knihovně, o knížkách a
péči o ně. Ukázala jsem jim, kde najdou vhodnou literaturu pro sebe a třeba i pro staršího či mladšího sourozence. V některých dětech pravidelně poznávám své čtenáře. Hodně rodičů se věnuje
čtení a své děti nechávají, aby si samy vybraly, co chtějí v klidu domova přečíst. Po tomto úvodu
jsme si zkoušeli různá říkadla a hádanky. Děti byly soutěživé a odhadovaly chybějící řešení hádanek. Následovalo čtení z knížky České pověsti pro malé děti. Jedné skupině jsem četla příběh o
Blanických rytířích a druhé skupině příběh o tom, jak v Praze stavěli Karlův most za vydatného přidávání vajec do malty. Potom si každé dítě vybralo z barevných papírů tu svou barvu a za pomoci
ochotných učitelek si každý kluk i holčička složili jednoduchou šipku. Na závěr si děti mohly vzít
z police jakoukoli knížku a prohlížet si ji. Na to ale nebyl čas. Každý raději zkoušel tu svou šipku, jak
dobře létá. Ještě že máme novou větší knihovnu. Některé šipky lehce přelétly celou místnost.
Podle spokojených tváří soudím, že děti odcházely spokojené. Každé si odnášelo tu svou šipku
k dalšímu tréninku a drobnou sladkost k tomu.
Velmi ráda bych vás všechny pozvala do naší
knihovny. Před celostátním uzavřením knihoven jsme domluvili s Městskou knihovnou
v Náchodě dovoz nových knih. Jakmile dojde
k uvolnění a otevření knihoven, tento plán se
okamžitě uskuteční. Nezapomeňte, prosím, na
svou knihovnu! Pevně věřím, že už brzy budete moci přijít a půjčit si knihu veselou, napínavou, vážnou, zkrátka takovou, jaká vás pobaví,
potěší a povzbudí vaše pozitivní myšlení.
Přeji vám všem, aby s příchodem jarního sluníčka bylo líp. Hlavně vám přeji hodně zdraví.
Vaše knihovnice Iva Zelená

HASIČI LHOTKY
Dne 29. února 2020 jsme opět v místním pohostinství uspořádali tradiční "Hasičský bál". Byl to již
24. ročník v pořadí novodobé historie. Děkujeme všem příznivcům, kteří se zúčastnili, a věříme, že
jste se dobře pobavili. Také děkujeme sponzorům a všem, kteří neváhali přiložit ruku k dílu, kde
bylo potřeba.
Těšíme se, pokud to situace dovolí, že na sklonku léta všichni oslavíme 135. výročí založení sboru
SDH Lhotky.
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ZE ZÁZNAMŮ PANÍ MARIE BORŮVKOVÉ, LHOTKY Č.P. 26
Dnes se po delší odmlce a definitivně naposledy vracím k zápisům své babičky paní Marie Borůvkové ze Lhotek č.p. 26. Psala je /a částečně vypisovala ze zmíněných novin/ nedlouho po smrti
svého muže, legionáře pana Antonína Borůvky, na konci roku 1934, v průběhu hospodářské krize,
která na Evropu těžce doléhala. V květnu roku 1935 se z manželství mých prarodičů ke dvěma
starším dcerám narodila dvojčata, moje maminka a teta, které tatínka už nestihly poznat.
Tento záznam je svědectvím o skromnosti, odvaze a o úctě, jaké se těšila naše vlast mezi prostými
obyvateli.
„Dne 11. listopadu 1934 číslo 90 Příloha Národního osvobození, list „Legionářský týden“.
Zprávy a poznámky, jak chápal vlastenectví chudý legionář.
V legionářském týdnu N.O. byla 8. t.m. uveřejněna stručná několikařádková zpráva o pohřbu ruského legionáře bratra Antonína Borůvky. Běžná zpráva, jakých je u ruských legionářských rovů do
roka sta ba tisíce, aniž si širší nelegionářská veřejnost všímá, co je v nich životních tragédií, utrpení
a bídy těch, které národ před 14 roky při jejich návratu do vlasti vítal jako své spoluosvoboditele
slavnostními fanfárami a sliby nehynoucí vděčnosti.
Zpráva o úmrtí a pohřbu bratra A. Borůvky ze Lhotek u Náchoda je zvláště dojemná. Jako legionář
prodělal v Rusku a na Sibiři mnoho bojů až byl těžce zraněn do obličeje. Do vlasti se vrátil se zdravím zničeným jako invalida. A tento prostý legionář, který v dobách rozhodujících bojů o naši samostatnost obětoval pro vlast své síly a zdraví, odmítl po návratu domů bráti od československého
státu invalidní rentu ačkoliv věděl, že jako dělník bude se těžce probíjeti životem se svou rodinou.
Pracoval v továrně a od roku 1931 na vrchní stavbě u dráhy jako dělník a živil manželku a dvě děti.
V zimě roku 1932 byl upoután na lože trvalou těžkou chorobou a zemřel v říjnu tohoto roku /
*rozuměj 1934/ na tuberkul ve věku 42 let zanechav v bídě ženu a dvě dcerušky.
Prostý chudý legionář chápal vlastenectví tak, že pro vlast bojoval nýbrž chtěl živiti sebe a svou rodinu těžkou prací. Pro něho tato oběť byla samozřejmostí o které nikdy nemluvil.
Srovnejte tuto tichou oběť chudého legionáře s honosným chvástáním vlastenectvím mnohých občanů jimž osvobození dopomohlo lacino k teplým místům a sinekurám /*rozuměj snadné a výnosné zaměstnání bez velkých povinností/ (snad právě proto, že ti, kteří pro naší svobodu nejvíce obětovali, přišli do osvobozené vlasti až naposled). Nebo je vyneslo na výsluní bohatství bez jakékoliv
osobní oběti a kteří se nyní před národem blýskají nejvlastenečtějšími frázemi. Jak nesmírně vysoko stojí tato tichá skromná životní oběť chudého legionáře nad nížinou vtíravého mnohomluvného
vlastenectví všech těch, kteří z našeho lidu a státu jen kořistí a nic proň nevykovali.
A kdy konečně procitne ospalé svědomí národa aby splnilo aspoň nepatrný zlomek oněch popřevratových slibů vděčnosti k bídou strádajícím legionářům a jejich rodinám?“
Ze záznamů čerpala
Jana Hubáčková
Photo credits: freepik.com, soukromý archiv přispěvovatelů.

