Říjen 2018
OBEC KRAMOLNA

Z r vod
Obecní úřad informuje
Vážení spoluobčané,
v nadcházejících dnech končí čtyřleté období práce současného zastupitelstva Obce Kramolna. Naším úkolem bylo zajištění fungování obce a jejího rozvoje ve všech oblastech života. Cílem a měřítkem našeho snažení pak byla, a stále je, Vaše spokojenost.
V souvislos s končícím volebním obdobím jsme se na následujících řádcích pokusili o
stručný přehled hlavních činnos , které stávající zastupitelstvo řešilo v jednotlivých oblastech
správy obce. Ač je tento přehled poměrně obsáhlý, je zřejmé, že ne všechno se podařilo dotáhnout do konce, a že na nové zastupitele tak čeká spousta další práce.
Protože obec je v širším slova smyslu naším společným domovem, přeji Vám ze srdce,
aby se tu dobře žilo, přeju nám všem klid a dobré sousedské vztahy.
Za zastupitelstvo obce Kramolna,
Jitka Kropáčková, starostka
Výstavba a územní rozvoj obce
 Obec má schválený územní plán obce.
 Obec odkoupila pozemky v lokalitě Březinka, čímž zastavila problema cký developerský
záměr předimenzované výstavby. Nyní mohou být tyto pozemky využity pro další rozvoj
v souladu s vlastními záměry obce.
Údržba a rozvoj dopravní infrastruktury obce
Obec zajišťuje zimní údržbu komunikací i každoroční jarní opravy komunikací, včetně

rekonstrukce vybraných úseků.
Byl opraven propustek U deponie, který byl v havarijním stavu.


Zastupitelstvo schválilo záměr na výstavbu chodníků podél krajských komunikací. Aktuálně se ve spolupráci s Údržbou silnic Královéhradeckého kraje a.s. připravuje projektová dokumentace na rekonstrukci silnice a výstavbu chodníku směrem na Pruty.
 Bohužel se za m nepodařilo dosáhnout pokroku ve snaze o vyjednání změny ZÚR Královéhradeckého kraje ohledně umístění koridoru pro plánovanou přeložku silnice I/14.
 Stále se nepodařilo získat stavební povolení na parkoviště za obecním úřadem.
Údržba majetku obce
 Byla rekonstruována sociální zařízení v budově obecního úřadu.
 S využi m dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje byla vyměněna
střešní kry na na budově obecního úřadu.
 Na MŠ Kramolna byla provedena kompletní oprava střechy, byl opraven havarijní stav
vodoinstalace a do kuchyně byl zakoupen nový konvektomat.

Údržba majetku obce (pokračování ze s. 1)




V rámci zajištění nutné obnovy používané techniky obce byl zakoupen nový traktor a zahradní traktor s příslušenstvím.
Aktuálně probíhá realizace projektu „Přístřešky pro kontejnery v obci Kramolna“, v rámci
kterého budou vybudovány kryté přístřešky pro stávající kontejnerová stání v obci a rozšířeny počty kontejnerů.

Obyvatelstvo a kvalita života
 Obec uspořádala oslavy 600 let výročí obce.
 Každoročně je pořádána akce Pálení čarodějnic.
 Byla realizována kompletní rekonstrukce sportovišť na Kramolně a na Lhotkách a byla opravena a rozšířena dětská hřiště.
 S cílem zajis t potřebné služby občanům zakoupila obec nemovitost s prodejnou a dvěma
byty. Nyní je připravován projekt na jeho zateplení. Pronájmem prodejny zajis la obec její
provoz 7 dní v týdnu a chystá se také záměr pronájmu nově získaných obecních bytů.
 V souladu se schválenými pravidly poskytuje obec pravidelné ﬁnanční příspěvky spolkům a
organizacím z rozpočtu obce. Celkem bylo poskytnuto 534 470, - Kč, z toho pro Sokol Kramolna 250 000,- Kč, ČSŽ Kramolna – BIKRAŽE 77 270,- Kč, SDH Kramolna 135 000,- Kč a pro
SDH Lhotky 72 200,- Kč.
 Obec má schválený projekt na obnovu kulturních památek v obci a v rámci jeho první etapy
je již zahájena oprava kříže se sochami a pomníku padlých na Lhotkách.
 Zastupitelstvo schválilo rozšíření prostor Obecní knihovny na Kramolně
 Nepodařilo se za m spus t rekonstrukci budovy Obecní knihovny na Trubějově.
Bezpečnost
 Obec má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s Městem Náchod o výkonu některých činnos
Městské policie Náchod na území obce.
 Byly realizovány potřebné úpravy místního dopravního značení.
 Policie České republiky na žádost obce provádí měření rychlos v obci.
 Byl schválen záměr projektu na vytvoření místa pro přecházení přes silnici II/3036 u autobusové zastávky MŠ Kramolna a připravuje se jeho realizace.
 V rámci plánované rekonstrukce krajských komunikací je také ve spolupráci s Údržbou silnic
Královéhradeckého kraje a.s. připravováno bezpečnější řešení nepřehledné křižovatky
v Městské Kramolně.
Životní prostředí
 Obec má uzavřené smlouvy na odebírání odpadů, na zajištění zpětného odběru elektrozařízení včetně výpůjčky přístřešku na jeho ukládání a také smlouva o zřízení místa zpětného odběru světelných zdrojů.
 Z dotačního programu OPŽP byl realizován projekt „Pořízení kompostérů pro obec Kramolna“ v rámci kterého bylo mezi obyvatele obce rozděleno celkem 235 kompostérů a byl pořízen další kontejner na tex l, který je umístěn u obchodu s potravinami.
 Byla opravena dešťová kanalizace na Trubějově.
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Správa obce
 Ve spolupráci s občany byl zpracován a schválen Strategický plán rozvoje obce 2016 – 2026.
 Pravidelně je vydáván Obecní zpravodaj a byly modernizovány a aktualizovány webové
stránky obce.
 Zastupitelstvo schválilo závazné interní předpisy pro nakládání s majetkem a ﬁnančními prostředky obce, jako např. pravidla pro poskytování ﬁnančních příspěvků z rozpočtu obce, pravidla pro pronájem prostor a zařízení sálu obecního úřadu, ceník poskytovaných služeb
v obci, směrnice o veřejných zakázkách.
 Zastupitelstvo schválilo Nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Kramolna a v obci byly umístěny tabule
 Obec průběžně vypořádává nevyjasněné majetkové vztahy k pozemkům na území obce.

Zprávičky z MŠ Kramolna
S koncem školního roku naší MŠ opus lo 25 předškoláků. Rozloučili jsme se s nimi programem pro rodiče na OÚ na Kramolně. Dě zahrály pohádku „Čertův švagr“ a předaly pomyslnou
štafetu mladším kamarádům. Potom byly slavnostně pasovány na školáky starostkou obce J. Kropáčkovou. V uplynulém školním roce
v MŠ probíhal projekt „Řemesla“. Průběžně jsme se seznamovali s různými druhy
povolání. Na závěr jsme si zahráli na
„Piráty“ a předškoláci přespali na chatě
v Sedloňově.
Dě ze třídy Ptáčků se pod vedením uč. J. Rezkové, Vojnarové úspěšně
zúčastnily celostátní výtvarné soutěže k
100 výročí hasičů a získaly 1. místo. Také
dě z kroužku šikovných ručiček obdržely
několik diplomů ve výtvarných soutěžích
v Déčku a na Malé prima sezóně.
V tomto školním roce bude v naší
MŠ probíhat projekt zdravého životního stylu s názvem „Chceš-li zdravé tělo mít, musíš správně
jíst a pít. Cvičit, zpívat a mít rád, z života se radovat“. Každý měsíc se zaměříme na určitou oblastduševní a psychická pohoda, zdravá výživa, pohybovou ak vitu. Součás projektu budou pravidelné návštěvy sokolovny v Náchodě, „Batůžkování“ do blízkého okolí školy a další vhodné ak vity.
V letošním září jsme přivítali 19 nových kamarádů a budeme se spolu s nimi těšit na spoustu nových her a zážitků.
Za kolek v napsala,
Jitka Olléová
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Tajný výlet
Poslední školní den dě dostávali svá vysvědčení a těšili se na prázdniny. Kramolenš mladí
hasiči se ale možná těšili ještě o trošku víc. V tento den byl to ž odjezd na víkendový tajný výlet,
který byl naplánován společně s vedoucími kolek vu MH Velichovky.
Ve 14:30 byl na parkoviš u OÚ Kramolna přistaven hasičský transportér a již se jen čekalo
na příchod výletníků. Dlouho to netrvalo a kolem auta začalo být živo. Všude samí batoh, kufr, batůžek, netrpělivý mladí hasiči a rodiče těšící se na klidný víkend bez svých ratoles . Po chvilce loučení se podařilo veškerou bagáž napěchovat do auta a dě usadit. A mohlo se vyrazit.
Nebylo snad minuty, kdy by se alespoň jeden výletník nezeptal ,,kam to jedeme na Tajný
výlet“. Odpověď byla vždy stejná ,,Když je to Tajný výlet, tak Vám přeci nikdo nepoví kam se jede“. A tak pořád do kola, než jsme zastavili na benzince za Trutnovem kde byl naplánovaný sraz
s naším spřáteleným kolek vem MH z Velichovek. A už jela tři hasičská vozidla.
Ano, dětem již po chvilce došlo, že jedeme do Krkonoš. Ale kam? Po chvilce jízdy jsme dorazili do cíle. Nádherná chalupa UK FTVS v Horní Malé Úpě, byla asi tou nejlepší volbou. Spousta
pokojů, velká společenská místnost, ještě větší veranda a kolem chalupy spousta místa na hraní.
Ihned se začalo s vybalováním a ubytováním. Po té proběhlo menší poučení, jak se máme chovat, aby se nikomu nic nestalo a byly co nejmenší újmy na vybavení objektu. A řádění mohlo začít.
Než se šlo spát, s hli jsme si zahrát spousty her, seznámit se, opéct buřty, absolvovat stezku odvahy (nikdo se neztra l a prý ani ,,nebál“) a do toho seznamovací večírek „Piškotéka“.
V sobotu ráno po snídani jsme si zabalily batůžky na celodenní výlet a mohlo se vyrazit. A
kam jinám, než na Sněžku. Některé po obdržení této informace polil studený pot a rozklepaným
hlasem padali otázky, jestli to myslíme vážně. Na otázku nebylo nikomu odpovězeno. Počasí nám
přálo a tak se mohlo jít. Krásný úsek trasy z Malé Úpy na Jelenku jsme zdolali bez po ží a mohlo
proběhnout občerstvení před ,,náročným“ horským výstupem. Kamenné schody nad Jelenkou už
byl pro některé menší účastníky náročnější oříšek a byli vidět první náznaky bolavých nožiček. To
brzy. Ale i to jsme zvládli. Pak už nás čekala jen ,,svižná“ chůze po hřebenech s nádhernými panoramaty kolem sebe. Trošku nás děsili mraky, které se v dálce začali stahovat nad Sněžku, ale to se
každou chvilku měnilo. Začalo trošku přituhovat, rozfoukal se vítr a sluníčko se nám občas schovalo. Ale žádný z mladých hasičů se nevzdal a náročný pochod jsme oslavili stanu m a společnou
fotograﬁí na nejvyšším bodu České republiky, Sněžce. Jelikož na vrcholu byli pouhé 2oC, silný vítr a
někteří rychlíci tam již půl hodiny postávali a čekali
na ty menší a pomalejší dlouho jsme se nezdrželi.
Pochod ze Sněžky se změnil v lehký poklus, abychom se zahřáli. Cesta zpátky uběhla mnohem
rychleji. Opět zastávka na Jelence, pofoukání bolavých nožiček a hurá zpátky na chaloupku. Výlet se
vydařil. Ošetřilo se pár puchýřů a odřených kolínek
a mohlo se odpočívat. Dě ale rychle dobili baterky a tak se opět šlo využít prostor kolem chaty na
hraní her. Večer všichni cestovatelé už jen posedávali a těšili se na spánek. Asi nikomu nemusím popisovat, jaký to byl krásný pocit, když to v chalupě
u chlo a vedoucí si mohli dát nohy na stůl.
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V neděli ráno nás čekal úklid, zabalení a
naložení batohů do aut a hurá na poslední ,,Tajný výlet“. Opět na otázky, kam to jedeme
tentokrát, bylo odpovězeno, že to nebude tajný
výlet, když se Vám to řekne. Někteří to stejně
nepochopili a tak jsme tuto otázku slyšeli ještě
několikrát, než jsme dorazili na místo. ZOO Dvůr
Králové, lepší zakončení našeho víkendového ,,Tajného výletu“ jsme si nemohli přát. Všichni jsme nadšeně vyběhli z auta a už jsme brali
vstup útokem. Krásná ZOO, úžasná zvířata, skvělé prolézačky. Nebylo zákou , do kterého jsme
nestrčili hlavu. Všichni jsme byli nadšeni a náramně si to užili. Cestou zpět už byla na dětech
vidět únava, ale domu už to byl jen kousek.
Všichni jsme se vrá li v pořádku, plni zážitků a
dojmů.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat starostce obce paní Jitce Kropáčkové, která dokázala
v rozpočtu obce najít ﬁnance na zaplacení vstupu Mladým hasičům do ZOO.
Vedoucí kolek vu MH Kramolna

BIKRAŽE
Vážení a milí,
zdravíme vás po krásném slunečném létě, které jste jistě prožili každý podle svých představ
a přání. Čekají nás podzimní dny, které snad přinesou více deš vých dnů, kdy bude více času i na
kulturní zážitky, které pro vás chystáme.
V listopadu vás mto zveme na další besedu z cyklu Setkání s legendami. Tentokrát to bude
povídání se sympa ckým baletním mistrem Vlas milem Harapesem, které se bude
konat v sále Obecního úřadu na Kramolně
v úterý 6.11.2018. Více informací naleznete
ve svých poštovních schránkách, na veřejných vývěskách a samozřejmě na naší facebookové stránce:
www.facebook.com/
bikrazekramolna/.
V zimním čase připravujeme již tradiční vánoční dílničku spojenou s rozsvícením
stromku a možná přijde i Mikuláš
s čertovskou družinou.
Přejeme krásné dny a těšíme se na shledanou,
Klub žen Kramolna BIKRAŽE
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Článek ze soukromé kroniky kramolenského občana v původním znění Založení Sokolské jednoty
V letech 1912 a 13 bylo zvykem, že po denní lopotě scházívali se staří i mladí občané navečer vždy na černou hodinku, na pokraji lesa, kde po celodenní práci odpočívali při dýmce tabáku.
Vyprávěly se různé anekdoty, a v této chvíli zapomněl každý aspoň trochu na své staros .
Hlavní pamětník starých dob byl p. Josef Semerák a Jos. Kosinka, kteří mnoho všelijakých
spisů pročetli. Začátkem měsíce září v roce 1913, když jsme se scházeli k takové schůzce ve vsi u
kříže, přišli k nám tři zdejší studující na reálné škole v Náchodě – p. Karel Novák, Antonín Šedivý a
Jaroslav Hruška. Po krátkém rozhovoru nám sdělili, že se má v obci založit ,,Orelská jednota“, a že
oni jsou proto, aby se založila „Tělocvičná jednota Sokol“.
„Buďte tak dobří, poraďte nám a buďte nám nápomocní v této věci, neb jsme ještě v tom
nezkušení“. Tak zněla žádost mladíků z jedné a povinnost starších ze strany druhé. To bylo ve
čtvrtek 1. Září 1913. Byla starost, jak to připravit, aby se mládencům vyhovělo a pojednávalo se
s okolními sousedy, kteří měli proto zájem, by se Sokolská jednota založila.
Věc se v krátkém čase uskutečnila. Josef Filip s Josefem Celbou došli pro bratry Jos. A Karla
Dubnovy a společně šli k p. Fran šku Kozovi a Fran šku Štěpánkovi v Měst. Kramolně a při poradě
se usnesli, by se vyslali tři mladíci k p. Dr. Čížkovi, župnímu starostovi pro určité pokyny. Ten vše
uvážil a udělil další pokyny. V pátek chodilo se od občana k občanům, o kterých se vědělo, že mají
pro tuto věc smysl a náklonnost. Takže příš den v sobotu konala se ustavující hromada členů,
kteří se přihlásili při přednášce p. Dr. Čížka v hos nci u Celby.
(pokračování příště)
Kronikář Miroslav Vávra

Zasazení pamětní desky na pomníku padlých na Trubějově
(zpráva z dobového regionálního tisku)
„Obec Trubějov na Náchodsku uc la světlou památku Němci v pověstném Mauthausenu
umučeného svého spoluobčana Josefa Vávry, dělníka v panském pivovaře v České Skalici, a to zasazením pamětní desky s jeho jménem na pomník padlých z první světové války u naší školy. Slavnostní odhalení desky se konalo v neděli 2. června pod záš tou místní osvětové rady. Úvodní proslov měl předseda MOR hos nský Vít a o popraveném Josefu Vávrovi velmi pěkně promluvil jeho
býv. spoluvězeň Podzimek z Úpice. Slavnos se zúčastnili korpora vně hasiči a ochotníci z místa i
z okolních obcí a krásnou báseň oduševněle přednesla žačka Borůvková ze sousedních Lhotek. Autorkou básně je prostá česká žena, paní Borůvková ze Lhotek.“
Dovětek: čerpáno ze zápisků paní Marie Borůvkové, Lhotky čp. 26. Ve článku není uveden rok,
jedná se o rok 1946. O průběhu odhalení desky si napsala:
„Všichni plakali, poněvadž k němu byl osud skutku nelítostný. Lilka /žačka Borůvková/ po skončení
básně sňala roušku z desky a na trnovou korunu pověsila věneček z kvě n.“
Maja
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Údržba zeleně
Obracíme se na majitele pozemků, které leží u veřejných komunikací. Stává se, že stromy a keře
ze soukromých pozemků přerůstají oplocení a zasahují větvemi až na chodníky nebo do silnic. Taková situace je nyní aktuálně v úseku „pod truhlárnou“ (na pozemcích po levé straně směrem z
Kramolny k Náchodu). Pokud majitelé přerůstající zeleň neodstraní, budeme nuceni větve ořezat.
Děkujeme všem, kterým není lhostejný vhled obce, a kteří sekali během letních měsíců trávu u
komunikací před svým domem.

Odpady
Pro připomenu uvádíme, v jakých dnech a časových intervalech probíhá v obci svoz odpadů.
Domovní odpad:
- svoz každý pátek ráno (popelnici je třeba mít
označenu popisným číslem domu)
Plasty:
- svoz každý týden ve čtvrtek
Sklo, papír, kov:
- svoz dle potřeby
Kartony (oranžové pytle): - svoz každý 1. čtvrtek v měsíci s plasty
Prosíme občany, kteří posílají odnášet odpad své dě , aby zvážili, zda je v dětských silách pytel
s odpadem vhodit do určeného kontejneru. Často se stává, že dítě dobře nedosáhne nebo nemá
sílu otevřít víko kontejneru a odpad pouze odloží ke kontejneru. Je skvělé, že vám dě pomáhají,
ale v tomto případě poházené odpady komplikují svoz a kazí vzhled obce. Děkujeme za uvážlivost.
Zajis li jsme pro vaši potřebu další kontejner na tex l – je nově umístěný u autobusové zastávky
obchodu na Kramolně.
Dvakrát ročně organizujeme svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Za mto účelem
jsou v určeném času přistavené kontejnery. O termínech vás budeme i nadále včas informovat (již
nyní na následujících stránkách zpravodaje). Neukládejte proto nikde žádný odpad mimo určený
termín. Množí se případy, kdy někdo bezohledně odloží nepotřebné věci, kamkoliv ho napadne.
Dvakrát ročně také prováděn svoz železného šrotu.
Děkujeme za to, že respektujete uvedená pravidla.

Označení domů číslem popisným
Vážení občané, zkontrolujte, prosím, že váš dům je řádně označen číslem popisným na viditelném místě.
Už dříve jsme upozorňovali na skutečnost, že někteří majitelé domů v naší obci nemají dům označený popisným /případně evidenčním/ číslem. Tuto povinnost přitom ukládá zákon o obcích - §
31 zákona č. 128/2000 Sb. Vlastníkovi neoznačeného domu lze uložit i pokutu. Někdy je to ž
opravdu ob žné doručit dopis jak pro obec, tak i pro jiné doručovací služby.
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu
prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 2 305,00 kilogramů starých spotřebičů.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše obec obdržela cer ﬁkát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnos 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 společnos
ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Cer ﬁkátu Environmentálního vyúčtování společnos ASEKOL vyplývá, že občané naší
obce v loňském roce vyřadili 2 305,00 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali k
recyklaci, jsme uspořili 36,50 MWh elektřiny, 2 185,01 litrů ropy, 152,81 m3 vody a 1,11 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 7,37 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 31,34 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozi vní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří
přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozi vní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni , kteří tříděním takto
zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnos ASEKOL k dispozici více
než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené
kontejnery na drobné elektro. Každý kdo má zájem třídit vysloužilé elektro si může najít nejbližší
sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.
———————————————————————————————————————————-Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Hodno jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku ﬁnální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do
nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie
jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozi vně, a to ve všech aspektech.
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Sběr nebezpečného odpadu
Vážení občané,
zúčastněte se sběru nebezpečného odpadu z Vaší domácnos , který pro Vás zajis 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.října 2018.
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, pneuma ky, televizory, chladničky,
mrazničky, … (spotřebiče nerozebírejte a předávejte kompletní).
Žádáme občany, aby odpad předávali přímo obsluze vozidla.
Chraňte své životní prostředí před nebezpečnými látkami!
Technické služby Náchod s.r.o.

Svoz odpadu pomocí velkokapacitního kontejneru
Svoz odpadu pomocí velkokapacitního kontejneru bude proveden v sobotu dne 20. října 2018
následovně:
Městská Kramolna
8,00-8,15 hod
Obecní úřad
8,30-8,45 hod
Kramolna prodejna 9,00-9,15 hod
Pruty zastávka
9,20-9,30 hod
Trubějov
9,45-10,00 hod
Lhotky
10,15-10,30 hod
Tato akce neslouží ke svozu nebezpečného odpadu, odpadu určeného pro kompostování a
stavební su .

Obecní úřad Kramolna
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Informace ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna dne 20.8.2018
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje přidělení
veřejní zakázky "Přístřešky pro kontejnery v obci Kramolna – nová" uchazeči ﬁrmě ELEKTROIN
spol. s.r.o., Čechova 326, 547 01 Náchod, IČ 60930888 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Informace ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna dne 24.9.2018
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje přidělení
veřejné zakázky na Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební
akce "III/303 6 Kramolna, silnice a chodník" uchazeči M–PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02
Hradec Králové, IČ 05061415 a pověřuje starostku podpisem příslušné smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje ﬁrmu Jiří Maršík, Kramolna čp. 224, 547 01 Náchod, IČ
48620556 nájemcem nebytových prostor, čás budovy hasičské zbrojnice, garáž č. 1, Kramolna
146, 547 01 Náchod na dobu určitou od 1.1.2019 do 31.12.2022 a pověřuje starostku přípravou
příslušné smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje ﬁrmu NON STOP EXPRESS s.r.o., Kramolna 172, 547
01 Náchod, IČ 25999516 nájemcem nebytových prostor, místnos na obecním úřadu Kramolna v
přízemí, Kramolna 172, 547 01 Náchod na dobu určitou od 1.1.2019 do 31.12.2022 a pověřuje
starostku přípravou příslušné smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje podání žádos o dotaci na akci "Zateplení prodejny
potravin v obci Kramolna" na SFŽP ČR /MŽP a pověřuje starostku přípravou a podpisem smlouvy s
ﬁrmou Ing. David Plíš l, Ph.D., Za Stadionem 3842, byt A101, 276 01 Mělník, IČ 66992354 na zpracování žádos o dotaci a manažerské řízení přípravy projektu.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje výměnu kotle na tuhá paliva za kotel na plyn v objektu Kramolna čp. 145 pro obchod s potravinami a pověřuje starostku přípravou a podpisem
smlouvy s ﬁrmou Miloš Karásek, Kramolna 208, 547 01 Náchod, IČ 66293723 na realizaci výměny
kotle dle nabídky.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr pronájmu bytů v čp. Kramolna 145 a pověřuje
starostku přípravou a zveřejněním záměru pro každý byt samostatně za těchto minimálních podmínek:
Nabídku na pronájem mohou podat jen občané obce Kramolna a všech jejích čás
Nájemné je stanoveno ve výši minimálně 5 500,– Kč za měsíc.
Kauce je stanovena ve výši trojnásobku minimální výše nájmu, tedy 16 500,- Kč
Doba pronájmu bude ve smlouvě stanovena na 3 měsíce, s automa ckým prodloužením o další 3 měsíce v případě, že nebude podaná výpověď.
Uchazeč je povinen ve své nabídce popsat svoji stávající bytovou situaci.
Uchazeč bude povinen uzavřít pojištění domácnos
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření o zřízení věcného břemene– služebnos č. IV
–12–2016459/VB/3 Lhotky–knn p.č. 108/12 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
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Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí a souhlasí se zrušením prodeje PB lahví na
obecním úřadě.
Starší zápisy ze zasedání zastupitelstva obce lze nalézt na h p://www.kramolna.cz/obecniurad/zapisy-zastupitelstva/.

Volby do zastupitelstev obcí 2018 a Senátu ČR
Vážení voliči,
ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí. V našem volebním obvodě se
ve stejném termínu budou konat také volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Případné II. kolo voleb
do Senátu Parlamentu ČR se bude konat 12. a 13. října 2018. Hlasovací místnos budou otevřeny
v pátek od 14:00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu od 8:00 hod do 14:00 hod.
Připomínáme, že volič může požádat ze závažných zejména zdravotních důvodů obecní úřad o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost a to pouze v územním obvodu, v tomto případě volební
komise k tomuto voliči vyšle své dva členy s přenosnou volební schránkou. Požadavek lze nahlásit
předem telefonicky na obecním úřadu na tel. 491 428 934. Ve dnech voleb lze tento požadavek
nahlásit příslušné okrskové volební komisi nebo na tel. 724 186 826.
Obecní volby
Hlasovací lístek je jeden, společný pro všechny volební strany. Volič má možnost vybrat si z několika způsobů, jak hlasovat. Každý volič má tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva, které může
uplatnit buď všechny nebo třeba jen několik. Na Kramolně se volí 7 členů zastupitelstva.
Senátní volby
Hlasovací lístky pro volby do senátu jsou vy štěny pro každého kandidáta samostatně. Volič hlasuje tak, že do úřední obálky opatřené úředním razítkem, kterou obdrží ve volební místnos , vloží
jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se neupravuje. Pokud se uskuteční druhé kolo voleb do senátu, obdrží voliči hlasovací lístky přímo ve volební místnos . Pro volbu kandidáta do Senátu lze využít voličského průkazu.
Další informace na obecním úřadu na tel. 491 428 934, tel. 726 186 826 a na stránkách obce
www.kramolna.cz.

Svoz železného šrotu
Vážení občané,
pokud máte doma železný šrot, který vám překáží , máte možnost ho odevzdat!
V pátek 19. října 2018 bude probíhat svoz železného šrotu. Stačí, když železo dáte před dům (nejlépe ve
čtvrtek odpoledne). Svoz bude probíhat během pátku v dopoledních hodinách.
Obecní úřad Kramolna
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