Duben 2018
OBEC KRAMOLNA

Z r vod
Obecní úřad informuje






Na jaře letošního roku byla nastřižena síť na sportovním hřiš na Kramolně za Obecním úřadem. Událost vyšetřuje Policie ČR. Hřiště bude otevřeno koncem dubna 2018, nedodělky budou
odstraněny.
Na zasedání Zastupitelstva obce dne 11. 4. 2018 bylo přijato usnesení o koupi prodejny potravin
na Kramolně čp. 145 za 4 mil. Kč.
Vytvoření společného školského obvodu – pokud obec nemá na svém území zřízenou základní
školu, zajišťuje, podle zákona, plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou
obcí, a to po dobu deví školních let. V loňském roce obec požádala město Náchod o určení
spádové základní školy – ZŠ Komenského 425. V lednu letošního roku byla obec pozvána na jednání spolu s obcí Dolní Radechová. Obcím bylo oznámeno, že město určuje jako spádovou školu
ZŠ T. G. Masaryka. Obě obce s mto návrhem nesouhlasily vzhledem k umístění školy, dopravě
přes celé město a bezpečnos dě . Proto nabídly městu, že budou přispívat na žáky ﬁnanční
částkou. S nabídkou město souhlasilo a obec podepsala s městem Náchod dohodu o vytvoření
společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Náchod Komenského 425. Obec bude přispívat městu částkou ve výši 3 300 Kč na žáka s místem trvalého
pobytu na Kramolně, který nově od 1. 9. 2018 nastoupí na ZŠ Komenského.



V sobotu 17. 2. 2018 se konal dětský karneval. Dě v maskách pod vedením učitelek z mateřské
školy p. Z. Koubkové a J. Rezkové si sobotní odpoledne opravu užily. Děkujeme všem sponzorům.



V pátek 27. 4. 2018 se bude konat na obecním úřadě na Kramolně od 17.00 hodin již tradiční
Setkání s dříve narozenými. Na setkání zahájí dě z MŠ pohádkou Čertův švagr, pro účastníky
je dále připraven bohatý program.



V pondělí 30. 4. 2018 Obecní úřad společně s SDH Lhotky pořádají Pálení čarodějnic na Krkonošské vyhlídce. Všichni jste srdečně zváni. Více informací viz zadní strana Zpravodaje.



V celé obci stále probíhá z důvodu bezpečnos dopravního provozu měření povolené rychlos .



Obec byla úspěšná při podání žádos o dotaci
na pořízení kompostérů. Proběhlo výběrové
řízení na dodavatele kompostérů, bohužel žádná ﬁrma nabídku nepodala. Výběrové řízení bylo tedy zrušeno a vypsáno nové. Věříme, že
tentokrát již někdo nabídku podá, abychom
mohli kompostéry pro občany zakoupit.



V sobotu 7. 4. 2018 se uskutečnila na Kramolně
akce Ukliďme Česko. Obec děkuje všem zúčastněným a organizátorům MVDr. Anně Valterové
a p. Tomáši Ungerovi.

Informace ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna dne 12.2.2018
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnu následujících ﬁnančních příspěvků z rozpočtu obce:
1. příspěvek pro ČSŽ Klub Kramolna BIKRAŽE ve výši 9 200 Kč na setkání občanů naší vesnice, 8
000 Kč na akce pro dě a 2 800 Kč na zahájení adventu a výrobu vánočních ozdob. Celkem tedy
20 000 Kč.
2. Příspěvek pro TJ Sokol Kramolna ve výši 20 000 Kč na úhradu energií, vody a 20 000,– Kč na
činnost opravy a údržbu. Celkem tedy 40 000 Kč.
3. Příspěvek pro SDH Kramolna ve výši 12 000 Kč na vybavení družstva dě výzbrojí, 8 000 Kč
na sportovní činnost družstev dě , žen a mužů a 20 000 Kč na opravu vozu VW T4. Celkem tedy
40 000,– Kč.
4. Příspěvek pro SDH Lhotky ve výši 7 000 Kč na obnovu hasičského vybavení, 4 000 Kč na
údržbu historické požární techniky a 9 000 Kč na kulturní akce. Celkem tedy 20 000 Kč.
Příjemce podpory je povinen využít poskytnu příspěvek v souladu se schválenými "Zásadami
poskytování ﬁnančních příspěvků z rozpočtu obce".
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočet na rok 2018 jako vyrovnaný v závazných ukazatelích paragrafech.
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 následujících 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 rozhodnu nadřízených orgánů a dohledů a další výdaje, kdy
schválené rozpočtové opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován, a v dalších případech.

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 poskytnu ﬁnančních daru na rok 2018:
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a)

organizaci Centrum LIRA, z. ú. Matoušova 406/20, 460 07 Liberec, IČ 28731191 ve výši 3
000 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy,

b)

organizaci Městská knihovna Náchod, o.p.s., Kamenice 105, 547 01 Náchod, IČ 64829812
Zpravodaj obce Kramolna duben 2018

ve výši 12 000 Kč na nákup knih do výměnného fondu a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření směnné smlouvy na směnu obecního pozemku p. č. 211 za pozemky p. č. 212/3, 112/4 a 112/5, všechny pozemky v k. ú. Lhotky, a pověřuje
starostku podpisem směnné smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej obecního pozemku
p. č. 306/10, v k. ú. Trubějov, za těchto podmínek: na pozemku budou zajištěny rozhledové podmínky na křižovatce a nebude oplocen, dále si obec vyhrazuje předkupní právo na tento pozemek,
a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. (IV–12–2016459/SoBS VB/3) Lhotky –knn. p. č.
108/12, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Jednorázová náhrada za zřízení Věcného břemene bude stanovena ve výši 4 600,- Kč
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr nákupu nemovitos čp. 145 na st. parcele č.
125, včetně pozemku p. č. 3/2, vše k. ú. Kramolna a pověřuje starostku k jednání o koupi a návrhu
kupní smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření smlouvy na Organizaci zadávacího řízení a
smlouvy na Manažerské řízení realizace projektu z OPŽP, obě na akci "Pořízení kompostérů pro
obec Kramolna" s ﬁrmou TENDRA spol. s r.o., Ořechová 3336, 276 01 Mělník, IČ 01820265 a pověřuje starostku k podpisu těchto smluv.

Informace ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna dne 11. 4. 2018
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje účetní závěrku Mateřské školy, Kramolna za rok 2017
a v souladu s § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozdělení výsledku hospodaření Mateřské školy, Kramolna
za rok 2017 ve výši 98 578,38 Kč, a to následovně: 49 289,19 Kč do rezervního fondu a 49 289,19
Kč do fondu odměn.
Zastupitelstvo obce Kramolna dodatečně schvaluje na dobu určitou, do nástupu nové účetní,
podpisové vzory Ing. Bohumila Pecolda jako příkazce operace a osoby odpovědné za účetní případ
a Ing. Jiřího Šrámka, předsedy kontrolního výboru, jako jeho zástupce po dobu nepřítomnos . Pro
přezkušování účetních dokladů schvaluje zastupitelstvo předsedu ﬁnančního výboru Jaroslava Vlčka a jako správce rozpočtu a hlavní účetní Jitku Kropáčková. Podpisové vzory budou doplněny do
přílohy č. 2 Směrnice č. 01/2015 k ﬁnanční kontrole od 1. 1. 2018.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje předloženou dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Náchod Komenského 425 a
pověřuje starostku podpisem dohody.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení
výdajů souvisejících se zajištěním podmínek základního vzdělávání pro žáky z obce Kramolna v ZŠ
Náchod, Komenského 425, pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Zpravodaj obce Kramolna duben 2018
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Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zprávu inventarizační komise za rok 2017 a vyřazení
opotřebovaného majetku dle přílohy č. 1 inventarizační zprávy ve výši 121 741,54 Kč.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje nákup nemovitos – budova občanské vybavenos –
prodejna s 2 bytovými jednotkami na Kramolně čp. 145 , pozemek parc. č. st. 125 , pozemek p.č.
3/2, venkovní úpravy(vodovod, kanalizace, elektro, plyn, oplocení, zpevněné plochy, schodiště,
vybavení objektu), vše v k.ú. Kramolna, dle předloženého návrhu kupní smlouvy za celkovou kupní
cenu ve výši 4 000 000,- Kč a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnu následujících ﬁnančních darů z rozpočtu
obce:
a)

ﬁnanční dar pro Jaroslava Štěpána, bytem Kramolna 61 ve výši 3 000,- Kč;

b)

ﬁnanční dar pro Společné cesty – z.s, Hurdálkova 147, 547 01 Náchod, IČ 26597063 ve
výši 3 000,- Kč.

Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zrušení realizace veřejné zakázky malého rozsahu s
názvem "Pořízení kompostérů pro obec Kramolna" a zároveň schvaluje realizaci nové veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Pořízení kompostérů pro obec Kramolna"– nová a jmenuje hodno cí komisi ve složení:


Jitka Kropáčková (člen komise), Ing. Jiří Šrámek (náhradník);



Ing. Bohumil Pecold (člen komise), Jiří Maršík (náhradník);



Ing. David Plíš l, Ph.D., MBA, MSc. (člen komise), Ing. Jitka Plíš lová (náhradník), Tereze Hejlová (náhradník), Ondřej Šimek (náhradník), Eva Vojtěchová (náhradník).

Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje předložený návrh smlouvy o výpůjčce mezi Správou
silnic Královéhradeckého kraje p.o., IČ 70 94 79 96 a Obcí Kramolna a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření smlouvy na dobu určitou od 1. 8. 2018 do 31.
12. 2020 od ﬁrmy Amper Market a.s. a pověřuje starostku k podepsání akceptace a následně
smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje úpravu odstavce 1, článku 15 Jednacího řádu ZO s m,
že nové znění toto odstavce zní: „O průběhu jednání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá určený zapisovatel a obecní úřad, který rovněž vede evidenci usnesení
jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění a dále je pro potřeby zápisu pořizován
audiozáznam, který je archivován do doby uplynu lhůty pro podání námitek člena zastupitelstva
obce pro zápisu".
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ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Ředitelka mateřské školy na Kramolně vyhlašuje zápis dě do mateřské školy pro školní rok
2018/2019 .
Zápis se koná v měsíci květnu dne
3. května 2018
v časovém rozmezí od 9 do 15 hodin.
S sebou je třeba přinést:


Vyplněnou žádost o přije do MŠ



Zdravotní vyjádření dětského lékaře



Občanský průkaz zákonného zástupce, popř. pověřené osoby



Vyjádření školského poradenského zařízení
v případě dítěte se zdravotním pos žením
Těšíme se na vaši návštěvu.
Ředitelka MŠ: Zuzana Koubková

Svoz odpadu pomocí velkokapacitního kontejneru
bude proveden v sobotu dne
12. května 2018
Městská Kramolna
Obecní úřad
Kramolna prodejna
Pruty zastávka
Trubějov
Lhotky

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

Tato akce neslouží ke svozu nebezpečného odpadu, odpadu určeného pro kompostování a
stavební su .

Sběr železného šrotu
V pátek 4. května 2018 dopoledne bude probíhat svoz železného šrotu. Stačí, když železo dáte
před dům (nejlépe ve čtvrtek odpoledne). Svoz bude probíhat během pátku v dopoledních hodinách.

Zpravodaj obce Kramolna duben 2018
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Návštěva dětí z MŠ v obecní knihovně
Dě z Mateřské školy na Kramolně na otázku co si připomínáme v měsíci březnu, odpověděly: „Knížky mají svátek“. A tak začalo naše setkání s dětmi v knihovně Obecního úřadu dne 12.
března letošního roku. Jako vždy vítal dě maňásek kašpárek. Po úvodních informacích o fungování a rozdělení knihovny pro dospělé a dětské čtenáře, o správném zacházení s knížkou dě odpovídaly na jednoduché otázky o Velikonocích. Také si zopakovaly některé koledy a říkadla tema cky zaměřené na Velikonoce. Potom dě pastelkami vybarvovaly na papíře nakreslená barevná vajíčka. Vymýšlely také různé vzory. Některá vybarvená vajíčka mi dě nechaly v knihovně, abych je
vystavila k prohlédnu ostatním čtenářům. Další předkreslená vajíčka na barevných papírech si
dě odnesly k dokončení do Mateřské školky. Na závěr setkání jsem dětem přečetla pohádku O
mašince ﬁn lce z knížky Pohádky o nezbedných mašinkách od spisovatelů Radka Adamce a Milana Zimmermanna. Paní učitelka, která doprovázela každou ze tří skupin dě , naše setkání nafo la.
V sku se často dozvídáme, že dě a mladí lidé málo čtou. Dě spontánně vyprávěly o tom,
že jim rodiče často čtou, že dostávají k narozeninám nebo k Vánocům knížky, některé nabízené
knížky v knihovně dě znají. Oči jim zářily, když mně mohly říct, jaké příběhy z knížek znají. Myslím
si, že alespoň dě ze školky na Kramolně mají ke knížkám hezký vztah a mají dobrý základ k tomu,
že se v životě budou často ke knize vracet.
A jestli i vy jste si právě řekli, že se přijdete do knihovny podívat, udělejte to hned ve středu
v čase od 14,00 hod. do 17,00 hod.
Několikrát za rok přivážíme další knihy z Náchoda. Městská knihovna v Náchodě nakupuje
pro své malé knihovny v regionu mnoho nově vydávaných knih. Knihy, které se už málo půjčují,
vracím zase zpět do Náchoda. V knihovně nabízím také několik tulů časopisů. Květy, Ins nkt,
Moje země, Lidé a země a 100+1 nakupuje Obecní úřad a další tuly mi věnují čtenáři. Např. časopisy o zdraví, módě, zahrádce, bydlení jsou připraveny třeba pro vás.

Těším se na vás všechny. Na své věrné a stálé čtenáře i na vás
příležitostné čtenáře.

Vaše knihovnice Iva Zelená
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Kudy chodí jaro?
To jsou slova, kterými začíná oblíbená dětská písnička, letos však je tato otázka opravdu na
místě. My z MŠ na Kramolně, vám odpovíme. Jaro k nám jde sice dlouhými chodníčky, ale nezadržitelně se blíží! Děláme proto s dětmi, co můžeme. V první jarní den jsme, jak se patří, vyprovodili
paní „Zimu“- „Morenu“. Za veselého zpěvu ji poslali vodou, ať si plave na sever, vrá t se k nám
může opět za rok. Na svátky jara - Velikonoce,
jsme se patřičně připravili. Zdobení kraslic barevným voskem, nám předvedla „malérečka“, naše
šikovná paní učitelka Jitka Olleová. Ani letos nechyběla návštěva velikonočního zajíčka na školní zahradě. Jak u kal podle vody, nesl kopu vajíček…
sice se mu rozsypala, ale naše ochotné dě , mu je
pomohly posbírat i spočítat. Odměna byla sladká a
taneček se zajíčkem veselý. Malá i velká děvčata si
připravila „lítečka“ z břízy, ovázala je pentlemi a
vyšleháním s koledou počastovala hochy ve školce i velké pány ve vsi. Ani chlapci nezůstali pozadu. Za týden to nám, děvčatům, opla li – vždyť která by nechtěla být od vyšlehání pomlázkou
zdravá a krásná!
Život školky na vesnici je nejen více spjatý s lidovými tradicemi, ale ukazuje dětem i blízké
souži jejích obyvatel. Za vaši vstřícnost, možnost vás navš vit, ať je to při tříkrálové, velikonoční
koledě či masopustu, vám mto upřímně děkujeme. Přejeme vám krásné jaro jako v písničce…
vždyť už přichází zelenými vrátky.
Za kolek v MŠ napsala p. uč. J. Rezková

Odpady
Množí se případy, kdy občané nechávají elektroodpad u obecního úřadu, u prodejny potravin a
hlavně na rozces v Městské Kramolně. Žádáme občany, aby elektroodpad odevzdávali na místo
k tomu určenému, tedy na Kramolně čp. 146 u hasičské zbrojnice. Elektroodpad je možno u hasičské zbrojnice odevzdávat po celý rok.
V Městské Kramolně u autobusové zastávky někdo soustavně vynáší domovní odpad do odpadkového koše. Upozorňujeme, že odpadkové koše v obci jsou určeny na drobný odpad, a ne na odpad z domácnos .
Dále se množí případy u kontejnerů s plasty u obecního úřadu, kdy občané nehodí plasty přímo
do kontejnerů, ale ponechají je (nám z neznámých důvodů) vedle. Vše pak kazí vzhled obce, zvlášť
když je vítr rozhází okolo.

Zpravodaj obce Kramolna duben 2018
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Terénní pečovatelská služba MěSSS Marie v Náchodě
Terénní pečovatelská služba přináší péči do přirozeného domácího prostředí osobám, které
z důvodu věku nebo zdravotního pos žení nemohou své životní potřeby uspokojovat vlastními
silami.
Pečovatelská služba je připravena nabídnout seniorům a zdravotně pos ženým úkony péče
jako je dovážka obědů (Trelleborg - výběr ze tří jídel, Mul catering + dietní strava), zajištění pochůzek, běžných i velkých nákupů, úklid domácnos , praní a žehlení prádla. Také můžeme pomoci s přípravou snídaně, svačiny, večeře apod. ze surovin uživatele, pomáháme při koupání, ranní i večerní hygieně, s oblékáním i při dalších úkonech péče, které mohou usnadnit život.
V případě potřeby je také možno si domluvit dohled nad poži m léků – tzn. kontrolu, zda senior
nezapomíná brát předepsané léky, nebo krátkodobou kontrolní přítomnost pečovatelky u klienta
(dohled nad dospělým občanem) či doprovod k lékaři apod.
Paní pečovatelky přicházejí vždy s ochotou, milým úsměvem a uživatele služby dovedou
potěšit zájmem i vlídnými slovy. Zároveň při každé návštěvě u uživatele (včetně dovážky obědů)
dochází k důležitému osobnímu kontaktu, při kterém se vždy ujis me, že je senior v pořádku.
V případě náhlých zdravotních problémů nebo úrazu, či neschopnos otevřít službě dveře, koordinujeme vždy přivolání odborné pomoci a komunikujeme celou situaci s rodinou uživatele.
Služby jsou poskytovány za úhradu v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006
Sb., v úplném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., v úplném znění. Úhrada za poskytnuté úkony je
počítána vždy podle skutečně spotřebovaného času. Hodinová sazba činní 120 Kč/hodina. Poskytování sociální služby se prioritně hradí z dávky příspěvek na péči, která je k tomuto účelu určena.
Žádost o dávku příspěvek na péči se podává na úřadu práce, který ji také vyplácí.
V současné době je terénní pečovatelská služba poskytována od pondělí do neděle včetně
svátků v čase od 7.00 do 21.00 hodin. Nově je také nabízena ambulantní forma poskytování osobní hygieny ve Středisku osobní hygieny, které se nachází v sídle Pečovatelské služby v Rybářské
ulici 1810. Tato služba je určena uživatelům pečovatelské služby, kteří nemají vhodné podmínky v
domácím prostředí (bariérovost). Provozní doba SOH je od pondělí do pátku v čase od 7.00 hodin
do 15.30 hodin.
Bohatou nabídku našich služeb mohou využívat zájemci s trvalým bydlištěm v Náchodě a
příměstských částech (jako je Běloves, Babí, Pavlišov, Malé Poříčí, Lipí, Jizbice, Dobrošov) a dále
občané, jejichž obec uzavřela obstaravatelskou smlouvu s MěSSS Marie o poskytnu sociálních
služeb na svém území (Kramolna, Vysokov).
Bližší informace k poskytovaným sociálním službám Vám rádi poskytneme osobně v sídle
Pečovatelské služby v Rybářské ulici 1810, Náchod (Harmonie), případně lze kontaktovat vedoucí
PS Mgr. Petru Šafářovou na tel: 491 426 539 nebo 736 490 332. Podrobné informace a formuláře
žádos naleznete také na www.messs-na.cz.
Mgr. Petra Šafářová
vedoucí PS Náchod
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Výpis ze soukromé kroniky kramolenského občana v původním znění
Národní socialisté na Kramolně
Až v roce 1905 se zakládala odbočka dělníků a dělnic tex lních v Kramolně. První odbor odbočky byl sestaven takto: předseda Svoboda Karel, jednatel Duben Karek, pokladník O o Matěna.
Ve výboru byli: Matěna Adolf, Duben Josef, Celba Josef, Vincenc Vodák a Rufer Josef. Odbočka
národních socialistů pracovala dobře, první velkou schůzi provedli 28.XI. 1906, když pořádal se
velký tábor lidu za všeobecné přímé tajné právo hlasovací, pod svým práporem vedla veškeré občanstvo do Náchoda. Prápor pověřen byl nés panu Vincenci Vodákovi a Theodoru Štěpánkovi.
Každoročně se pak pořádali slavnos na zahradě p. Vil. Celby v Kramolně.
R. 1907 konaly se volby do Rakouského parlamentu, za všeobecného tajného práva hlasovacího. Při těchto volbách za 34. Volební okres obdržel národní soc. Fran šek Kovářovic 16, hrabě
Vojtěch Štemberk 23, a ostatní dostal tak zvaný ,,ta ček Horský“, farář v Šárce u prahy. Byly to
volby na život a na smrt. I farář Horský měl tehdy přednášku v hos nci u p. Vil. Ticháčka
v Kramolně. Po těch volbách byl voličský život velice rušný. R. 1909 začali stavět Národní dům socialisté nár. v Náchodě, i naše odbočka byla výpomocná a dostalo se jí té c , že při zakládání kamene toho domu, byl jmenován z obce Kramolny p. Josef Semerák, by tento kámen položil. Při
slavnos podal kladivo vůdci strany p. Václavu Klofáčovi, po ukončení slavnos poklepem ho slavnostně zazdil. Odbočka tato se držela až do roku 1914. Když viděla začátkem světové války, že se
žene perzekuce, odbočku rozpus la, peníze rozdělila na dobročinné účely: Sokolu, spolku divadelních ochotníků, na knihovnu, Sboru dobrovolných hasičů v Kramolně a zbytek ústředí náchodskému. Po světové válce se odbočka neobnovila a někteří členové vstoupili do ústředí Náchodského,
kde dodnes pla .
Kronikář Miroslav Vávra

Otevírací doba bioskládky u Lískovce
Skládka je otevřena každou středu od 10.00 – 17.00 hodin a sobotu od 9.00 – 16.00 hodin.
Polední přestávka od 12.00 do 14.00 hodin.
Žádáme o ukládání pouze bioodpadu (větve, lis , trávu) a vše roztříděné na své místo, neboť od
doby, kdy je skládky otevřená, jsme se přesvědčili, že se tak neděje. Ze skládky je zakázáno cokoli
odvážet. Děkujeme.

Změna telefonního čísla na zaměstnance Obecního úřadu
Došlo ke změně telefonního čísla na zaměstnance obecního úřadu pro veřejnou zeleň. Nové telefonní číslo je 604 644 216. Kontakt pouze v pracovní době. Děkujeme za pochopení.
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Rozpočet Obce Kramolna pro rok 2018
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Označení domů čísly popisnými a evidenčními
Stále ještě nejsou označeny některé domy v obci číslem popisným nebo evidenčním. Upozorňujeme proto na povinnost vlastníka objektu dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 32, že vlastník
nemovitos je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecným úřadem a udržovat
je v řádném stavu.
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