OBEC KRAMOLNA

ZPRAVODAJ
ČERVENEC 2019
Milí spoluobčané,
po chladném a zdráhavém jaru si užíváme letní slunečné dny. Každý tráví léto podle svých
představ. Ať už se vydáte za zážitky nebo zůstanete doma, přeju Vám pohodový čas a prosluněnou náladu – prostě léto podle Vašich přání a fantazie.
Vaše starostka, Jitka Kropáčková

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE


Dne 26. 4. 2019 pořádal obecní úřad posezení pro seniory. Jako každý rok ho zahájily děti z mateřské školy krásnou pohádkou "O perníkové chaloupce", pak jsme pokračovali
ukázkou sportovního rokenrolu, který předvedli tanečníci z klubu SK Náchod. O tom, jak
se bezpečně připravit na jaro a léto, nám řekl pan Petr Fanta z Nového Města nad Metují. K tanci a poslechu pak zahráli Lidoví muzikanti z Podkrkonoší.



Již tradičně 30. 4. 2019 pořádala obec spolu s SDH Lhotky "Pálení čarodějnic". Akce se
vydařila, počasí nám přálo.



V květnu nastoupila na obec nová účetní p. Kateřina Tomková z Náchoda.



Od dubna je otevřena bioskládka. Otevírací doba je ve středu od 10.00 - 12.00 hod a od
14.00 - 17.00 hod a v sobotu 9.00 - 12.00 hod a od 14.00 - 16.00 hod



Byla vyhodnocena 100. výzva z OPŽP ohledně zateplení prodejny potravin čp. 145 Kramolna. Obec byla úspěšná – obdrží 609 tis. Kč.



Změna úředních hodin v červenci a srpnu: úřední hodiny o prázdninách – středa 8.00 12.00 hod a 14.00 - 17.00 hod.



Jelikož jsme přesvědčení, že občané mají dostávat otevřené odpovědi na své podněty,
chceme Vás informovat, že při kontrole čerpání dotací na zateplení MŠ Kramolna, která
proběhla na základě anonymního podnětu, nebylo zjištěno žádné porušení rozpočtové
kázně.



V obci proběhl přezkum hospodaření obce za rok 2018 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Nebyly shledány žádné nedostatky.



Na konci srpna nebo začátku září (bude upřesněno) bude probíhat na Vysokově oprava
komunikace, takže komunikace Kramolna - Vysokov bude pravděpodobně na 1 týden
uzavřena. Současně bude opraven i propadlý kanál u kapličky na Kramolně.

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAMOLNA DNE
29. 4. 2019
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje prodej části pozemku p. č. 201/3 v k. ú. Kramolna o
výměře 41 m2 za cenu 200,– Kč za 1 m2 z majetku obce Kramolna do vlastnictví spol. Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje:
Vložení tlakové kanalizace IČ 796 na pozemkových parcelách č. 1494/11, 2053/4 a 1943/2 v
k.ú. Městská Kramolna, která je v majetku obce Kramolna, jako nepeněžní vklad akcionáře do společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ
48172928 a pověřuje starostku realizací vkladu a podpisem příslušných smluv.
Vložení část vodovodu IČ 697 na pozemcích p. č. 156/3, 289/2 a 158/1 v k. ú.
Kramolna,
která je v majetku obce Kramolna, jako nepeněžní vklad akcionáře do společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928 a pověřuje starostku realizací vkladu a podpisem příslušných smluv.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zrušení záměru prodeje nadbytečného majetku traktoru Wisconsin Yukon, čelní otočné odpružené radlice a komunálního rozmetadla dle znaleckých
posudků, schválený usnesením č. VI/8/ 2019 a zároveň schvaluje nový záměr prodeje nadbytečného majetku traktoru Wisconsin Yukon, čelní otočné odpružené radlice a komunálního rozmetadla
za cenu minimální 120 000,–Kč.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr odkupu pozemku, trvalý travní porost, o výměře 1009 m2, v k. ú. Lhotky a lesního pozemku o výměře 1739 m2 v k. ú. Lhotky a pověřuje starostku podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě a přípravou kupní smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr "Výstavby opěrné zdi a zpevněné plochy u č.p.
145, Kramolna, a zadání zpracování odpovídající projektové dokumentace firmě Ing. Tomáš Matěj, Kostelecká 1822, 547 01 Náchod, IČ 76598608 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zpracování studie o stanovení intenzity dopravy na
komunikacích č. III/3036 a III/30413 firmou EDIP, s.r.o., Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň, IČ
25462482 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAMOLNA DNE
29. 5. 2019
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření předložené Kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým, kterou obec kupuje do výlučného vlastnictví pozemky pro obec Kramolna v katastrálním území Lhotky v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod. Zastupitelstvo současně pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
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Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr na prodej pozemku p. č. 303/13 v k.ú. Trubějov
o výměře 58 m2.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje prodej kolového traktoru Wisconsin Yukon s registrační značkou H010011 , čelní radlici a komunální rozmetadlo, panu Pavlu Vavřínovi, nar. 30.6.1969,
Skalka 372, 561 17 Dlouhá Třebová, IČ 13559753, který podal nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna neschvaluje poskytnutí podpory provozu Linky bezpečí,
z.s.,Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ 61383198.
Zastupitelstvo obce Kramolna revokuje usnesení č. VII/9/2019 ze dne 29.4.2019, které nahrazuje novým usnesením ve znění: Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr výstavby "Opěrná
zeď, oplocení a zpevněné plochy u č.p. 145 Kramolna" a zadání zpracování odpovídající dokumentace firmě Ing. Tomáš Matěj, Kostelecká 1822, 517 01 Náchod, IČ 76598608 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje "Zadání změny č. 1 ÚP Kramolna".

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAMOLNA DNE
24. 6. 2019
Zastupitelstvo obce Kramolna souhlasí se změnou úředních hodin v červenci a srpnu 2019, a to
pouze ve středu od 8.00 do 12.00 hod a od 14.00 do 17.00 hod.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje účetní závěrku Obce Kramolna za rok 2018.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Závěreční účet obce Kramolna za rok 2018 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje odpis pohledávek poplatků za odpady pro rok 2019 ve
výši 30 936,– Kč a odpis pohledávky ze psů pro rok 2019 ve výši 1 900,– Kč.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření předložené kupní smlouvy o prodeji obecního pozemku p.č. 303/13 v k.ú. Trubějov za cenu 9 750,– Kč a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce pro Oblastní charitu Červený Kostelec, středisko Hospic Anežky České, 5. května 1170, 549 41 Červený
Kostelec, IČ 48623814, ve výši 5 000,– Kč.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce pro Stacionář Cesta Náchod z. ú. , Vítkova 3, 547 01 Náchod, IČ 48653292,ve výši 10 000,– Kč.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr na zpracování nového návrhu řešení obecní knihovny na Trubějově čp. 13 – přehodnocení původního projektu a vypracování nového návrhu.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr výstavby "Rozšíření manipulační plochy před
kontejnery, p.p.č. 29, k.ú. Lhotky".
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Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje smlouvu na manažerské řízení projektu pro vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci "Zateplení prodejny potravin v obci Kramolna čp. 145 " a
smlouvu na organizaci zadávacího řízení na akci "Zateplení prodejny potravin v obci Kramolna čp.
145" s firmou TENDRA spol. s.r.o., Ořechová 3336, 276 01 Mělník, IČ 01820265 a pověřuje starostu jejich podpisem.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje mimořádnou finanční odměnu starostce Jitce Kropáčkové ve výši 60 000,– Kč za práce nad rámec vlastních povinností, v souvislosti s výkonem práce za
dlouhodobě nepřítomnou účetní. Mimořádná odměna bude vyplacena spolu s odměnou za měsíc
červen 2019.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje nákup sklopného návěsu za traktor, rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje přidělení veřejné zakázky "Nákup sklopného návěsu za traktor" firmě Agrometall s.r.o., Nový Dvůr 938, 538 03 Heřmanův Městec, IČ 46508244 a pověřuje
starostku podpisem smlouvy nebo vystavením objednávky.
Toto jsou pouze informace ze zasedání, usnesení i zápisy ze zasedání jsou 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/.

STÁLE OŽEHAVÉ TÉMA - ODPADY
V každém vydání Zpravodaje se věnujeme tématu třídění a ukládání odpadů.
A stále máme rezervy – nebo, řekněme,
spíš resty. Kolem jednoho kontejneru na
plast či jiné odpady se vrší hromada odloženého materiálu, zatímco druhý na jiném
sběrném místě v obci zeje - ba přímo zívá
prázdnotou a nudou. Občané, třiďte radostně a správně! Nakrmte kontejnery rovnoměrnou dávkou odpadu podle jejich určení. Je to opravdu to nejmenší, co můžeme udělat pro zachování životního prostředí. Děkujeme všem, kteří nelení vhodit
správný odpad do určené nádoby – ba co
víc, popojít kvůli tomu i k jinému kontejneru, když ten, který si ve shonu a spěchu všedního dne
vyhlédli, je už napěchovaný.
A občas se překvapivě objeví i opačné případy – někdo kontejnerům trošku uleví, „pustí
žilou“, vytahá z nich odpad a ten si pak odnese. Pozor. Jednak je to majetek obce (za jeho svoz
obec získá peníze) a hlavně - vždyť je to ohavné, hrabat se v tom nepořádku.
Upřímně věříme a doufáme, že ochota a ohleduplnost musí nakonec zvítězí nad leností a
nevšímavostí. Snad již brzy…
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ZE SOUKROMÉ KRONIKY - POKRAČOVÁNÍ O SOKOLSKÉ JEDNOTĚ
Přišla persekukuce, konfiskovalo se jmění sokolské a šikovností našich bratří bylo, že knihy
uschovávali a zavedli falešné, kde nula od nuly pošla, nářadí cenné uschovávali a nechali venku 2
čínky, 6 kuželů a 12 tyčí a tímto způsobem zachovali jmění spolkové. Na konec války dostal nařízení náčelník p. Frant. Koza, cvičit hoši od 14. roků v pochodech a ve zbrani, až konečně přišel rok
1918 - 28. říjen, naše samostatnost.
To statečně přišli bratři, co zbyli doma s kníhama a celým inventářem, ač za to dostali dost
nevděčnou odměnu. Po převratě dostal se do řad sokolských všude, nejen u nás, mnohý, který
před válkou nemohl na sokolské jméno přijíti a první takovou ránu dostal starosta sokola i starosta obce, skoro jako všude jinde, kde museli rakouské úřady ve válce poslouchat, p. Jos. Vít čp. 15.
Při prvních volbách obecních musel se vzdát i starostenství sokola a i členství, jelikož ho neprávem
vinili, že ani jeden člen, který byl již z vojny doma se ho nezastal slovem, řekl sobě: ,,v Sokole musí
být jen řádní lidé, tak já v tom nebudu“. Po jeho pevné ruce se šlo dále, říkalo se, že se musí ten
plevel ze sokolstva vyčistit, kdo nebude jejich diktátu poslouchat, že se vyloučí. Vzorným takový
byl pokladník p. Jos. Semerák, že šetřil s každým haléřem, až mu bylo diktováno – dejte sem, dejte
tam, až někdy i pokladna nestačovala. Obzvláště roku 1920, kdy se připravovalo na všesokolský
slet do Prahy, přišel s návrhy p. Frant. Máslo, rodák Dolnoradechovský, ten chtěl, aby byla zaplacena plná cesta každému členu, do Prahy a zpět; ( když prý se to může dát u nás v Radechové).
Byla velká diskuze, až po velkých debatách se dohodlo, že každý dostane paušál 400 korun. Pana
pokladníka Semeráka tato věc netěšila a řekl si: ,,Dodržím pokladnu do valné hromady a pak vystoupím“. Což také učinil r. 1920.

SOKOL KRAMOLNA - JARO NA HŘIŠTI
Jako každoročně na jaře hrabeme listí, uklízíme hřiště, hřiště 2x uválcujeme, antukou vyrovnáváme zvlněné hřiště po válcování a znovu válcujeme. Po řádném vyschnutí se může na kurtech hrát. Kurty pro družstvo hrající soutěž, jsme připravili včas. První soutěžní zápas byl naplánován na 8. 6. 2019.
Na kurtech si může zahrát každý zájemce. Jen je třeba kurt řádně pokropit a po skončení
hry zamést koštětem. Jsou 3 možnosti, jak uhradit poplatek za používání hřiště.
1. 100,00 Kč/1,5 hod za kurt
2. 600,00 Kč na měsíce červenec a srpen za osobu
3. 700,00 Kč celoročně za osobu
Při variantě 2 a 3 lze hrát kdykoliv a jakkoliv dlouho. Samozřejmě kromě soutěžních utkání,
ty mají vždy přednost. V době vydání Zpravodaje budou všechna soutěžní utkání již odehrána. Poplatek lze uhradit u p. Pařízkové Kramolna 75, kde zájemci obdrží klíč od hřiště. Případně na tel.
776026304.
Příjemnou relaxaci na kurtech mezi lípami, přejí všichni členové Sokola.
Starosta Sokola Kramolna, Vladimír Šafránek
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JAK SE DAŘÍ NAŠIM MLADÝM HASIČŮM?
Uplynuly sotva tři měsíce od doby, co jsme
si Vás dovolili naposledy informovat o tom, jak se
daří našim mladým hasičům. A opět je o čem
psát.. Za tuto krátkou dobu jsme se zúčastnili tří
soutěží s celým kolektivem, dvakrát jsme slavili
úspěch v jednotlivcích a jednou dokonce dvojnásobný. A abychom jen nesoutěžili, přiložili jsme
pomocnou ruku při stavění hranice na pálení čarodějnic.
Zúčastnili jsme se Soutěží v Nízké Srbské a
Bohdašíně. Kde proběhl takzvaný hasičský trojboj
v požárním útoku, štafetě dvojic a štafetě 4x60m.
Také jsme absolvovali závod požárnické všestrannosti v Nahořanech, kde mezi sebou pětičlenná
družstva mladých hasičů soutěžila v tom, kdo nejdříve zdolá cca 3km dlouhou trať se sedmi disciplínami, které prověřily jejich dovednosti a znalosti v nejen hasičské problematice.
Dvojnásobný úspěch zaznamenali naši dorostenci na okresním kole dorostu v běhu na
100m překážek, které se uskutečnilo 1.6. 2019 na atletickém stadionu Hamra v Náchodě. Za celý
den naši běžci absolvovali tři disciplíny. Psali test z požárnických vědomostí. Běželi dvojboj, který
se skládal z běhu na 100m, kde je čekaly dvě překážky a to proskok oknem a přenos hasícího přístroje. A disciplína hlavní, 100m překážek na které museli přeskočit 1,70m vysokou překážku, přenést hadice přes kladinu 8m dlouhou, hadice připojit na rozdělovač a se zapojenou proudnicí proběhnout cílem. Josef Jakl, který reprezentoval naši obec a sbor, v kategorii mladší dorost, se
umístil na krásném 3. místě. Zdeněk Hubka, který běžel v kategorii střední dorost, se umístil na 1.
místě a zajistil si tak postup do krajského kola Královéhradeckého kraje, které se konalo o čtrnáct
dní déle na atletickém stadionu v Trutnově.

Mezitím si naši závodníci zaběhli soutěž v Bezděkově a to v disciplíně 60m překážek. Tam
jsme měli 3 běžce. Patrik Vácha se umístil v kategorii mladší jednotlivci na krásném 22.místě
z celkem 43 závodníků. Josef Jakl se umístil v kategorii dorostenců na 6. místě z počtu 9 závodníků
a Zdeněk Hubka v té samé kategorii na bronzovém 3. místě.
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Prozatím poslední soutěží, kterou jsme letos navštívili,
byla krajská soutěž dorostenců
ve 100m překážek v Trutnově.
Celý den se odehrával na atletickém stadionu a Zdeňka Hubku čekaly ty samé disciplíny, jako na okresním kole v Náchodě.
Jen s tím rozdílem, že měl proti
sobě další vítěze zbývajících
okresních kol Královéhradeckého kraje. I přes mnohé tréninky
a platné pokusy se Zdenda umístil na 5. místě. Na republikové
kolo se sice nedostal, ale za to zkušeností pro další závody získal
nespočet.
Snad Vás naše úspěchy i tentokrát potěšily, a i v dalších soutěžích nám budete držet pěsti.
Kolektiv MH Kramolna

JARNÍ ČÁST NÁCHODSKÉ HASIČSKÉ PRIMÁTOR V&H PRINT LIGY SKONČILA
Letošní, již 18. ročník, začal soutěží
v Černčicích a to 18. května 2019. Jarní část
ligy uzavřela 22. června 2019 soutěž
v Nahořanech. Hned první soutěže se zúčastnilo 14 družstev mužů a 11 družstev
žen, což vypovídá o atraktivnosti tohoto
sportu. Náš sbor se pyšní tím, že již druhým
rokem běhají za obec Kramolna dva týmy
žen (tedy spíše slečen a dívek), což nám
dělá velkou radost. A na jejich úspěchy se
můžeme těšit, protože všechny pilně trénují a snaží se probojovat na přední příčky
ligové tabulky. Pokud byste měli zájem sledovat naše výkony, tak se můžete podívat
na oficiální stránky ligy www.nhpl.cz.

Družstvo Kramolny NTC ženy – po úspěchu ve Lhotě u Červeného
Kostelce (1. a 4. místo)

A tímto bych Vás ráda pozvala na soutěž na KRAMOLNU o Pohár starostky obce a to 21.
září 2019 na hřišti za obecním úřadem od 13hodin.
Udělejte si už nyní poznámku do svých kalendářů a přijďte podpořit naše družstva a ochutnat naše speciality do občerstvení, které je součástí celé soutěže.
Za SDH Kramolna, Alena Králíčková
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POZDRAV Z MŠ KRAMOLNA
Zdraví vás Kašpárek!
Stejně letos, jako již po 22 let, vystoupily děti z naší školky pro radost seniorů na jejich pravidelném setkání na Obecním úřadě na Kramolně.
Stejně tak poté zde následovaly návštěvy dětí ze tří
náchodských základních škol, několika školek, dokonce za námi již po mnoho let jezdí z České Skalice a Červeného Kostelce. Tímto se děti připraví na
„Hádě“ -přehlídku dětských dramatických souborů
v Hronově a „Poslední zvonění“ – „Pasování paní
starostkou na školáky“, kdy si pohádku zahrají naposledy. Zní to jednoduše: “zahrajeme si pohádku“……. Pravda je ale jiná….vše sice paní učitelky předem promyslí a připraví- scénář , kulisy, kostýmy, rekvizity….. ale hlavní práce, nácvik, trvá celý školní rok.
Předškolní děti z celé MŠ se jako již 22let na podzim sejdou v dramatickém souboru Kašpárek a nový kolektiv činnost začíná. Naučit se pravidla jak spolu vycházet, zásady dramatizace, vysvětlit si děj pohádky, poznat charakter jejích postav. Poté už následuje společný nácvik textu po
jednotlivých scénách. Zvládáme-li jej částečně, pokračujeme dramatizací v rolích. Děti bojují
s pamětí, ostychem se předvést, ale především se sebekázní. Je třeba dodržet zásadu - pokud nevystupuji, sleduji a neruším ostatní!
Zvládáme-li text celé pohádky přidáme hru s kulisami, rekvizitami…..je třeba pochopit orientaci herců v ději pohádky i na scéně směrem k hledišti: ze které strany a kdy na ni přichází, kam
se vrací za scénu, kde je jejich místo, kam se vrací, jaké rekvizity mají na starost přinést, odnést.
To vše se odehrává v MŠ, stejně tak příprava plakátů a pozvánek pro diváky.
Při dramatizaci mají děti možnost posilovat svou „pevnou vůli“- více se naučit -vystřídat více postav. Pokud na zkoušce roli zvládly, mohou si ji zahrát na vystoupení. Při jejich obsazování
nám pomáhají štítky se jmény dětí a piktogramy postav s číslicí počtu osob. Tak si procvičíme
předčtenářskou a předmatematickou gramotnost.
Zkoušky v dubnu na obecním úřadě jsou již veselé, předpremiéra pro malé děti z naší MŠ
v kostýmech a s nalíčením zkoušení uzavírá. Hurá, další pohádka se zrodila. Po všech vystoupeních pro veřejnost nás „Kašpárek“ za odměnu pozve na „tajný“ výlet do obory na Trubějově. Zdejší správce, pan Kašpar, je tím nejvhodnějším, kdo „Kašpárka“ oborou provede.
Velký podíl na zrodu a fungování dramatického kroužku „Kašpárek“ má bývalý pan starosta Jaroslav Vlček, který byl iniciátorem k vystoupení pro seniory a díky poskytnutému zázemí pro návštěvy škol.
Současná paní starostka Jitka Kropáčková je nám nakloněna stejnou měrou a pevně doufáme, že i zůstane. Tímto chci poděkovat i mé letité kolegyni p. uč. Zuzce Koubkové, že ani s funkcí
ředitelky MŠ neopustila „Kašpárka“ a se mnou vytrvala.
S pozdravem „sláva prknům, co znamenají svět“ za MŠ J.V. Rezková
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STOLNÍ TENIS – ORGANIZAČNÍ INFORMACE
Na obecním úřadě je možno zahrát si v odpoledních hodinách na sále stolní tenis. Klíče
má p. Jaroslav Dušek, z Kramolny 114, domluvit se s ním o předání klíčů je možné na tel.
777 408 341.
Cena za pronájem je 35,- Kč/hod. – to je celková cena za oba hráče. Datum a čas pronájmu
vybavení na stolní tenis se eviduje na Obecním úřadu Kramolna. Děti do 15ti let věku mohou hrát
pouze v doprovodu dospělé osoby.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem občanům, kterým není lhostejný vzhled obce a udržují i jinou zeleň, než vlastní konkrétně pruhy zeleně od komunikace k plotům.

...a zároveň doplňujeme

UPOZORNĚNÍ
Pokud zeleň z vašeho pozemku přečnívá na území obecní, žádáme, aby byla zkrocena a zkrácena.
Jedná se převážně o větve stromů zasahující do komunikací, které jsou nebezpečné pro projíždějící vozidla. Pokud se situace nezmění, bude obec nucena tuto situaci sama aktivně (a možná ne
vždy podle vašich představ) řešit. Předem vám proto děkujeme za ohleduplnost a spolupráci.
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Obec Kramolna vám přeje
krásné a pohodové léto!

Photo credits: freepik.com, soukromý archiv přispěvovatelů.

