OBEC KRAMOLNA

Z r vod
BŘEZEN 2017
Vážení občané,
jaro už nám znovu klepe na dveře a v tento čas dostáváte do rukou i první zpravodaj v novém roce. Také letos, stejně
jako v letech předchozích, Vám chceme prostřednictvím zpravodaje přinášet co nejvíce užitečných informací jak z života naší
obce, tak i z práce obecního úřadu. Proto bych Vás v krátkos
chtěla informovat o některých nejbližších akcích, které plánujeme.
Hned na jaře bychom rádi realizovali opravu poškozených místních komunikací. Máme připravenou zadávací dokumentaci na rekonstrukci hřiště na Lhotkách, chceme také částečně oplo t i hřiště na Kramolně za úřadem a nakoupit nový prvek na zahradu
mateřské školy. Čeká nás mimo jiné i oprava střechy hasičské zbrojnice na Kramolně. V přípravě jsou i
realizace dalších akcí, jako například rekonstrukce lesní cesty v Lískovci, výstavba obecního domu na
Trubějově a parkoviště u hřiště za obecním úřadem. Za velmi důležité považujeme také další výstavbu
chodníků, na základě toho jednáme s Královéhradeckým krajem a se zástupci Správy a údržby silnic
Královéhradeckého kraje ohledně možnos výstavby chodníku z Kramolny na Pruty. V letošním roce
navíc musíme dokončit i revizi všech mostků na obecních komunikacích. Již teď víme, že nejméně dva
z nich budou potřebovat celkovou rekonstrukci.
Kromě těchto „technických“ záležitos plánujeme i společenské akce pro naše občany, kterými jsou již tradiční dětský karneval (který proběhl 4. března), setkání seniorů a pálení čarodějnic. Mimo tyto akce podporujeme ﬁnančními příspěvky i místní spolky, které tak svojí činnos přispívají
k dalšímu rozvoji života v naší obci.
V neposlední řadě bych chtěla připomenout, že v jarních měsících (duben, květen) bude znovu
probíhat svoz nebezpečného odpadu a svoz velkoobjemovým kontejnerem. O konkrétních termínech
Vás budeme informovat.
Na závěr přidávám ještě krátce něco ze sta s ky. Naše obec měla ke konci roku 1102 obyvatel, v loňském roce se přistěhovalo 25 občanů, 12 dě se narodilo, 36 občanů se odstěhovalo a 5 občanů zemřelo.
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám popřála krásné a klidné jarní dny, ať už je strávíte
prací na zahradách nebo kolem domů, či relaxací v probouzející se jarní přírodě.

Jitka Kropáčková
starostka

Mladí hasiči Kramolna
Dne 17.10.2015 proběhla v kramolenské hasičské zbrojnici, téměř po pátnác letech, první schůzka budoucího kolek vu mladých hasičů. Následující dva měsíce se všichni připravovali na složení slibu mladých hasičů, který přednesli na valné hromadě SDH Kramolna 9. 1. 2016.
V uplynulém roce 2016 se již právoplatní mladí hasiči zúčastnili nespočtu každotýdenních schůzek,
ve kterých se připravovali na soutěže, jež nás v průběhu roku čekaly.
Celkem se dě zúčastnily jedenác soutěží v Náchodském okrese, ale i mimo něj. Ve Stolíně a České Metuji předvedly své umění v uzlovém závodě, kde na čas vázaly základních pět uzlů. Odvezli jsme si
jednu medaili za jedenácté umístění a druhou za čtvrté místo. V Rožnově, Nahořanech, Hronově a Mezilesí čekal dě závod požárnické všestrannos . Kde zhruba na 2,5 km dlouhé tra je rozmístěno šest až sedm
stanovišť a pě členné družstvo musí prokázat své dovednos ve střelbě ze vzduchovky, zdravovědě, topograﬁcké orientaci, překonání překážky, uzlování, rozpoznání hasičského náčiní a prostředků pro hašení
požárů. V těchto závodech jsme se nejlépe umís li v Rožnově, odkud jsme si dovezli stříbrnou medaili.
Hasičský trojboj byl v Nízké Srbské a Bohdašíně. Tyto dvě soutěže se skládaly z požárního útoku, štafety
požárních dvojic a štafety 4x60m překážek. Žernovských her jsme se zúčastnili ,,jen“ jako výpomoc pro
kolek v mladých hasičů z Velichovek. Z důvodu onemocnění velkého počtu našich hasičů jsme nebyli
schopni postavit vlastní družstvo a tak jsme nabídli pomoc hasičům z Velichovek, kteří se potýkali s m
samým problémem jako my. Na Bezděkově si dě zasoutěžily v disciplíně 60m překážek – jednotlivci. Kramolenského poháru v požárním útoku jsme se zúčastnili jako předskokani soutěže a trošku jsme se ukázali, jak se říká ,,Na domácí půdě“. I když jsme běželi mimo soutěž, náš výsledný čas by poslední místo neobsadil.
Mladí hasiči však netrávili všechen čas jen na schůzkách a po soutěžích. Absolvovali jsme také několik výletů a kulturních akcí, jako například Pohádkový les na Vysokově, výlet do Bělovse na hasičské závody CTIF, výlet na základnu HZS Velké Poříčí, navš vili jsme Vánoční výstavu na Kramolně a uspořádali
vánoční besídku v hasičské klubovně.
Celý rok jsme završili přespáním na Obecním úřadě Kramolna ve dnech 6. - 7.1.2017, kdy jsme
v sobotu celé dopoledne strávili plněním odznaku specializace mladého hasiče a to specializace kuchař.
Dě pro své rodiče vařily pravý hasičský ,,buřtguláš“. Jídlo se povedlo, nezbyla ani jedna porce.
Veškerá výše zmiňovaná činnost se započítává do celoroční soutěže O pohár starosty OSH Náchod.
Ve které jsme obsadili v kategorii mladší (od 6 do 12 let) 18.místo a v kategorii starší (od 12 do 15 let)
20.místo z celkem 41 soutěžních družstev.
Tímto jsem si Vás, občany obce Kramolna, Lhotky a Trubějov, dovolil ve zkratce informovat o dění
v kolek vu mladých hasičů Kramolna. Věřím, že stejně jako v uplynulém roce, tak i v tom letošním budeme zdárně reprezentovat naši obec. A Vy nám na oplátku můžete alespoň symbolicky držet pěs , ať se
nám naše činnost vydaří.
Dovolte mi, abych ještě na závěr poděkoval všem mladým hasičům, kteří se účastnili všech výše
zmiňovaných akcí a tak úspěšně reprezentovali náš hasičský sbor a především obec. Stejně tak bych chtěl
poděkovat rodičům závodníků za jejich přístup ke schůzkám a hasičskému sportu. A v neposlední řadě celý
kolek v mladých hasičů děkuje starostce obce paní Jitce Kropáčkové za její kladný postoj a přízeň k nám,
hasičům.
Vedoucí kolek vu MH Kramolna Patrik Vácha
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Z leva: Vojtěch Kazda, Patrik Vácha, Jakub Nedělka, Petr Glaser, Zdeněk
Hubka, Patrik Vácha, Adam Hubka, Antonín Hanzl, Ondřej Vácha

Masopustní veselice veselá je převelice
Opět po roce jsme se vydali s celou kramolenskou školkou v masopustním průvodu se zpěvem a
říkadly po naší sluncem zalité vesnici, abychom ohlásili začátek půstu, času na očistu duše i těla. Moc si
vážíme, že nám naši milí sousedé, u kterých jsme zazvonili, otevřeli. Dě tak mohly opravdově prožít tuto
lidovou tradici a přinést lidem radost až do domů. Až skončí čas půstu a jaro nám přinese Velikonoce, jistě
se spolu zase shledáme. Už teď se těšíme!
Za kolek v MŠ,
Alena Kadavá
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ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Ředitelka mateřské školy na Kramolně vyhlašuje zápis dě do
mateřské školy pro školní rok 2017/2018.
Zápis se koná v měsíci květnu dne
3. května 2017
v časovém rozmezí od 9 do 15 hodin.
S sebou je třeba přinést:
1.
Vyplněnou žádost o přije do MŠ
2.

Zdravotní vyjádření dětského lékaře,

3.

Občanský průkaz zákonného zástupce, popř. pověřené osoby,

4.

Vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním pos žením,

Dokumenty jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách mateřské školy.
Rodiče s dětmi si mohou přijít prohlédnout budovu i zahradu.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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ZŠ Komenského Vás zve
Blíží se čas nejen zápisu dě do 1. tříd základních škol, ale také do tříd
šestých. Právě proto je tento článek určen především rodičům, které čeká
důležité rozhodnu – vybrat tu nejlepší školu pro svého potomka. Nedílnou
součás Základní školy v Komenského ulici v Náchodě (v loňském roce oslavila již 120 let své existence) vždy byly i generace dě (dnes už dospělých)
z Kramolny, Lhotek, Trubějova, Studnic a dalších okolních obcí. Proto bychom i v příš m školním roce velice rádi přivítali co nejvíce dě z této oblas.
Pro žáky 1. tříd nabízíme samostatnou
budovu v Sokolské ulici, kde součás učeben
jsou i herny, velká zahrada a samostatná
školní jídelna. Součás areálu jsou i oddělení
školní družiny, takže dě nemusejí nikam
přecházet a vše mají v jedné budově. Pro
budoucí šesťáky nabízíme možnost přihlášky
do třídy s rozšířenou výukou matema ky
nebo do standardních tříd. Všechny naše
třídy jsou vybaveny zpětnými projektory.
K dispozici jsou i odborné učebny jednotlivých předmětů, tělocvična, posilovna i malá
ZOO
v areálu
přírodovědné
stanice
v Českoskalické ulici.
Pokud se o tomto chcete osobně
přesvědčit, velice rádi vás v naší škole přivítáme. V úterý 28. února 2017 pořádá škola
„Den otevřených dveří“, kde si můžete prohlédnout všechny budovy a dostanete
všechny informace k zápisu dě do 1. tříd (6.
-7. 4. 2017) i k přijímacím zkouškám do matema cké třídy (5. 5. 2017). Budova 1. tříd
bude otevřena od 8 do 16 hodin, ostatní budovy od 16 do 18 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu, dveře Komendy jsou pro vás otevřeny.
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Psí otázka
Zima je téměř u konce, sníh roztál, a na chodnících a krajnicích komunikací se to jen hemží psími
výkaly. Je to nedbalost a neochota jejich páníčků výkaly sbírat, přestože si své miláčky pořídili. Odpovědět,
že můj pes je malý a dělá jen malá hovínka a zahrabat hromádku sněhem, je opravdu bezohledné až
trestuhodné. Je škoda, že si bezohlední majitelé psů neuvědomují, že je to životní prostředí nás všech a
uklízejí po svém psovi většinou jen, když se někdo dívá (možná že ani to ne a raději dělají, že svého miláčka nevidí, když "tvoří").
Všichni majitelé nejsou stejní, někteří si po svém miláčkovi uklidí, a za to jim děkujeme.

Příklad špatného třídění odpadu
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Rozbitá lavička
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Březen v obecní knihovně
Letos jsme si opět připomněli, že březen je měsícem knihy, a to m, že naši knihovnu navš vily děz Mateřské školy na Kramolně se svými učitelkami. Setkání se uskutečnilo v pátek 10. března. Jako každý
rok přišly dě ve třech skupinkách podle toho, jak jsou rozdělené v MŠ - do Ptáčků, Broučků a Motýlků.
Po uvítání kašpárkem jsem dětem vysvětlila, jak se stát čtenářem, jak vybírat knížky v knihovně, jak
jsou knížky rozdělené podle věku dětských čtenářů, a také zásady správného zacházení s knížkou. Potom
jsem přečetla dětem básničku z knížky Veselá říkadla o zvířátkách od Josefa Kožíška a Josefa Václava Sládka. Dě mají rády pohádky a pohádkové bytos . Připravila jsem jim omalovánku s rodinkou z lesa Řáholce.
Dě si vybarvené obrázky odnesly do MŠ, kde je domalují a učitelky vyhodno nejlepší obrázek, za který
vítěz dostane časopis Sluníčko. Při malování jsem dětem přečetla z knížky Včelí medvídci od jara do zimy
od Jiřího Kahouna a Iva Houfa úvodní příběh o Brumdovi a Čmelovi. Na závěr dě za odměnu dostaly bonbon a záložky do knížek. I já jsem dostala krásný dárek, a to dětmi kreslenou pozvánku zarámovanou do
obrazu na představení pohádky O ptáku ohniváku, kterou letos nacvičují. Celé setkání zdokumentovaly
fotoaparátem paní učitelky z MŠ.
Touto cestou bych i vás ostatní chtěla pozvat do naší knihovny. Knížky doplňuji ve spolupráci
s knihovnou v Náchodě i koupí vlastních knížek. V současné době mám nejen krásné knížky pro dě , ale i
třeba obrázkovou anglič nu, určenou také dětem. V knihovně najdete také roman ckou literaturu, obrázkové cestopisy, ale i zajímavé časopisy. Kromě časopisů, které kupuje Obecní úřad pro naši knihovnu máme i časopisy, které nám nosí sami čtenáři, např. časopisy o zdraví, o zahradě, o bydlení, o ručních pracech apod.
Přijďte navš vit naši knihovnu, a to každou středu od 14. do 17. hod. Jste srdečně zváni.
Vaše knihovnice Iva Zelená

Dětský karneval
Jako každý rok, tak i letos, pořádal obecní úřad 4. března 2017 karneval pro dě . I přes krásné slunečné sobotní odpoledne byl sál obecního úřadu zaplněn, což nás velmi potěšilo. Dě měly krásné a nápadité masky, které byly mnohdy z domácí dílny. Velký dík patří učitelkám z mateřské školy, pí Jiřině Rezkové
a pí Jitce Olleové, které se dětem po celý karneval věnovaly a nenechaly je zahálet. Dě soutěžily, hrály
hry a zapojili se i rodiče. Děkujeme všem, kteří přišli, jak těm malým, tak i velkým a těšíme se zase za rok.
Děkujeme také i všem sponzorům.

Pro naše nejmenší: Vybarvi si svoje slunce.
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Článek ze soukromé kroniky kramolenského občana v původním znění

-

Knihovna
Dne 29. listopadu 1903 byl dán návrh ředitelem divadla p. Josefem Semerákem, aby se zřídila spolková knihovna, což se jednohlasně schválilo. Skříň zhotovil p. Koutský, truhlář v Kramolně za 23 korun. Bylo zakoupeno 105 svazků knih "Ma ce lidu a Libuše". Z nich 30 povázal p. Václav Matouš, knihař v Náchodě a ostatní byly pověřeny členu Jos. Celbovi k povázání. Každou neděli o 2. hodinách se knihy rozpůjčovaly za mírný poplatek, a za to se zase knihy kupovaly a vázaly. Hledělo se, aby knihy byly koupeny od předních českých spisovatelů a sice: Spisy Aloise Jiráska jsou všechny, dále od Elišky Krásnohorské, Vlasty Pitnerové, Raisovy, Klostrmanovy, atd.
Od roku 1923 přispívá každoročně obec Kramolna částkou 220,– korun na zakoupení nových knih.
Všech svazků vázaných čítá v r. 1928 525 kusů.
Nyní se jmenuje "Veřejná lidová knihovna obce Kramolny". Po světové válce, když osvobozená byla
naše vlast, dalo nově utvořené ministerstvo školství a národní osvěty zákon, by každá obec pro vzdělání
lidu zavedla veřejné knihovny. V naší obci měl již spolek divadelních ochotníků svoji knihovnu, která čítala
přes 250 svazků různých knih, které půjčovali veřejnos . Po vyji tohoto zákona, nabídl se spolek div.
ochotníků obci, že knihovnu ji daruje, skříň ale, že si ponechá pro svoje knihy divadelní. Tak se i stalo za
starostování Adolfa Hejzlara, který k základu tomu vymohl subvenci 600,– korun, za které se koupily knihy
mistra Aloise Jiráska.
První knihovní rada, 3. března 1921 byla sestavená takto: p. Jos. Vlček za sbor hasičský, co předseda, p. Kosinka Jos., knihovník, p. Jos. Celba, pokladník za ochotníky, p. Máslo Fran šek, Šedivý Ant., za Sokola, co výbor.

Ze zápisků paní Marie Borůvkové ze Lhotek čp. 26
Chci se s vámi podělit o auten ckou výpověď o životě z doby před rovnými sto lety. Moje babička,
Marie Borůvková, tehdy ještě Vítková, si psávala své postřehy z té doby a střípky jejích vzpomínek se tak
dochovaly do dneška. Žila na Trubějově a později na Lhotkách. Po přečtení jejích řádků jsem se přiblížila
pochopení slova živoby : živ bý , mí obživu, …
Zachovám řeč i sloh původního záznamu.
Pojďte se mnou nahlédnout o stole zpátky, do jara 1917. Do doby Velké války, která ještě neměla
název I. Světová válka. 20. stole bylo ještě mladé a nikomu nepřišlo přes prožité útrapy na mysl, že bude
nutno o několik desítek let později válečná období rozlišit číslicemi...
„Roku 1917 krutá zima, o velikonocích závěje a po kolena sněhu, přikrývka jeho nechtěla popus t
jaru, což způsobilo, že se nemohlo do konce dubna do pole a tak se zha lo pořekadlo: Na Svatého Řehoře
každý sedlák šelma, který neoře. Drahota stoupla do závratné výše, jak v potravinách, tak v dobytku. Jedna
koza stojí 120 K, malé housátko 5 K. V květnu konaly se demonstrace a pozdvižení lidu skrz hlad.
Teprve v květnu počalo stá květům, bledulím a ﬁalinkám. Lesy měnily barvu ve světlejší, ale mysl
nás všech se zatemňovala myšlenkou, jak bude dále, jelikož potraviny stály již ve vysoké ceně a stále ještě
stoupaly.
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Vyčasilo se, obloha neměnila barvu, jakoby chtěla nahradit, co promeškala. Panovaly veliké hyci,
na polích vše schlo a lidé neměli naděje, že naroste na polích tolik, co by se vyživili. Velikým suchem stále
potraviny stoupaly a posléze nemohls nic koupi ani za peníze.
Tu vznikla podivná jarní nálada a říkalo se: Oplývaly ledy, slunce mile hřeje, nemám doma ani litr
petroleje. V přírodě již ptáci pějí divné noty, já bohužel trhám své poslední boty. Na všem již se jara paprsek chví zlatý, já na sobě nosím stále jedny šaty. Obloha již dávno všechny mlhy střásla, já ubohý nemám
ani kousku másla. Nálada je sladká, leč tužba chví rtoma – kéž bych měla aspoň kousku chleba doma.
Takovýchto stesků bylo na sta, však poněkud je z šilo ovoce, vše též nezměrně drahé.
Po nejprve pršelo v červnu, když se sklízely sena, čímž vznikla nouze o krmení dobytku. Mléko m stouplo v
ceně, protože lidé přepláceli vše, co se dalo jís .
Blížil se výroční den války, kterýžto den jsme chtěli posvě nový obraz v kapli, s prosbou k Bohu
Trojjedinému, aby od nás odvrá l metlu války a navrá l našich drahých z bojišť. Od osudného onoho dne
26. července 1914 mnoho již prožili jsme svízelí a již každý z nás jim uvyknul tak, že zdálo se všem to těžké
válečné by musitelným.“
Tolik ze vzpomínek dívky, která zmíněnou dobu prožila tady, v místech kde žijeme dnes my.
K zápiskům, které zaznamenávají následující událos , včetně vytouženého míru roku 1918 snad příště.
Jana Hubáčková

Předjaří
Led pevně drží pod mříží
perlení za zrcadlem
A děti kreslí do sněhu
anděly na zem padlé
Všechno co ještě umím dát
roztává na mé dlani
Předjaří prsty zkřehlými
už hladí boky stráním

Pro naše nejmenší: Jakou barvu bude mít tře ptáček?
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Informace o stavbě obchvatu z Městského úřadu Náchod
Krajský úřad Královéhradeckého kraje zamítl svým rozhodnu m ze dne 8. 2. 2017 všechna podaná odvolání
ke stavbě obchvatu Náchoda a svým rozhodnu m tak potvrdil rozhodnu odboru výstavby Městského úřadu
v Náchodě ze dne 16. 2. 2016, pro kterému bylo podáno celkem 23 odvolání. Pro tomuto rozhodnu se podle
správního řádu již nelze odvolat.
Od prvního podání žádos o územní rozhodnu v roce 2009 uplynulo celkem osm let. Během územního
řízení bylo třeba se vypořádat s téměř stovkou námitek a celý spis dnes obsahuje více než 2800 stran, samotné
územní rozhodnu čítá 230 stran.

Více detailních informací je možno nalézt na webové stránce h p://mestonachod.cz/obchvat.wmv.

A jaký bude další postup?
V tuto chvíli má již investor – ŘSD, Správa Hradec Králové, vybraného projektanta. Tím je ﬁrma SATRA, spol.
s r. o., která bude provádět veškeré projekční a inženýrské práce související s plánovaným obchvatem města. Vedení města Náchoda se již se zástupci projekční kanceláře setkalo a z jednání vyplynulo, že přibližně do půl roku bude
připravena projektová dokumentace, geometrické plány a aktualizován záborový elaborát, na základě kterého se
budou moci realizovat výkupy pozemků.
Současně bude ustanovena pracovní skupina, kterou budou tvořit zástupci všech dotčených měst a obcí,
včetně investora a dalších orgánů státní správy. Tato pracovní skupina připraví „jízdní řád“ celé akce.
Obchvat je pro město klíčovou stavbou a nyní je nutné zahájit komunikaci s vlastníky dotčených pozemků, kterých
je v celé trase několik desítek.
„ŘSD jako zhotovitel stavby je pro město Náchod dlouhodobě velmi seriózním partnerem, a proto jako město musíme přiložit „ruku k dílu“ a pomáhat při výkupech pozemků a jednání s vlastníky,“ uvedl starosta Jan Birke.
Další konkrétní kroky se budou odvíjet od závěrů jednání pracovní skupiny, která v nejbližších týdnech
vznikne. Do budoucna je také počítáno s pravidelnými schůzkami za účas starostů tak, aby měli pro občany svých
obcí aktuální informace o přípravě stavby.
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Předpokládá se, že dokumentace pro stavební povolení včetně jeho vydání by mohla být dokončena
v horizontu tří let.
Náchodská radnice podniká v součinnos s Královéhradeckým krajem i kroky pro přípravu výstavby přeložky silnice II/303 Malé Poříčí-Hronov. Tato komunikace je nezbytnou podmínkou pro úspěšné dokončení celého obchvatu Náchoda.
Část informačního letáku s podrobnými informacemi o plánovaných krocích týkajících se silnice I/33 Náchod
- obchvat a I/14 Náchod - Vrchoviny je o štěna na zadní straně tohoto zpravodaje.

Zahájení další etapy oprav průtahu Náchoda je za dveřmi
Náchod, 8. 3. 2017
V letošním roce bude dokončena rekonstrukce průtahu Náchodem opravou úseku od okružní křižovatky u
Slávie po výjezd z města směrem na Hradec Králové, tj. až po tzv. „Rybárnu“. Dalším úsekem, který ještě stavbařům
zbývá dokončit z loňského roku, je úsek v Bělovsi u obchodního domu Penny Market. Předpokládaným termínem
zahájení prací je 18. březen 2017. Termín se však podle informací od Policie ČR ještě může změnit (posunout) a to
především v návaznos na přípravu objízdné trasy pro nákladní vozidla a synchronizaci všech inves čních akcí také
na Trutnovsku. Dokončení je plánováno do 30. 11. 2017.
Už dnes ale můžeme upřesnit, jak budou vypadat objízdné trasy pro nákladní a osobní dopravu a provoz
vozidel v Náchodě. V první fázi oprav bude veškerý provoz ve směru od Hradce Králové na hraniční přechod veden
stavbou jednosměrně ulicí Pražskou a Běloveskou (v místě opravovaného úseku).
Objízdná trasa pro nákladní vozidla nad 3,5 t ve směru od Polska bude stejně jako v loňském roce vedena
ze silnice I/33 po místní komunikaci (MK) ul. Kladská – silnice II/303 na OK u Itálie, dále vpravo po silnici I/14 přes
Červený Kostelec, Úpici do Trutnova a následně přes Choustníkovo Hradiště do Jaroměře, kde se napojí zpět na silnici I/33.
Po dobu rekonstrukce úseku silnice v Bělovsi od Penny Marketu po Ametek pojedou všechna vozidla
(osobní i nákladní) ve směru od Hronova a státních hranic po ul. Kladské a na okružní křižovatce „u Itálie“ dojde k
rozdělení dopravy. Osobní vozidla a autobusy budou moci jet pod viadukt přes OK Čedok směrem na OK Slávie a
následně ve směru na Hradec Králové ulicí Němcové, Mlýnskou, Riegrovou, Tyršovou, Komenského a Českoskalickou až na výjezd z Náchoda.
Zastávky BUS budou přemístěny následovně:
- na trase od Hradce Králové budou autobusy odbočovat do ul. Jugoslávské, dále ul. Myslbekova, do ul.
Bílkova, kde bude umístěna náhradní autobusová zastávka (BUS „Staré Město“)

-

v opačném směru bude přemístěna zastávka „Hamra“ do ul. Komenského do místa před bývalou autoškolou (mezi ul. Šafránice a Na Letné), další zastávka BUS „Staré Město rozces “ bude přemístěna před
budovu pošty ve Starém Městě v ul. Českoskalické

Pro aktuální informace o průběhu stavby a souvisejících dopravních opatřeních sledujte webovou stránku
www.prutahnachoda.cz.
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