Prosinec 2018
OBEC KRAMOLNA

Z r vod
Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
děkuji Vám za důvěru, kterou jste nám projevili při volbě nového obecního zastupitelstva. Vážíme si Vaší volby a věříme, že společně zvládneme úkoly a výzvy, které na nás
v tomto volebním období čekají. Zlepšování prostředí a kvality života na Kramolně, Lhotkách a
Trubějově je naším prvořadým úkolem. Budeme rádi, pokud přispějete k výsledku našeho
společného úsilí svými podněty a připomínkami. Uvítáme Váš zájem o dění v obci.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Za zastupitelstvo obce Kramolna
starostka
Jitka Kropáčková

Informace ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna 1. 11. 2018
I/1/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Jaroslava Vlčka a Jiřího Maršíka, zapisovatelem Janu Hubáčkovou.
I/2/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
Zahájení zasedání zastupitelstva
Složení slibu členy zastupitelstva
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§71 odst. 1 písm.
a) zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty

Zřízení ﬁnančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů ﬁnančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy ﬁnančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů ﬁnančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
Rozhodnu o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
Rozpočtová opatření
Změna příkazce operace, přezkoušel
Používání soukromého vozidla pro služební účely
Diskuse
I/3/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna schválilo zvolení jednoho místostarosty.
I/4/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
I/5/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
I/6/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna volí starostkou paní Jitku Kropáčkovou.
I/7/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna volí místostarostou Ing. Bohumila Pecolda.
I/8/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna zřizuje ﬁnanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor
bude mít pět členů a kontrolní výbor bude tříčlenný.
I/9/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna volí předsedou ﬁnančního výboru pana Josefa Zeleného.
I/10/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna volí předsedou kontrolního výboru pana Ing. Jiřího
Šrámka.
I/11/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna volí členy ﬁnančního výboru paní Helenu Nyklíčkovou,
paní Ivanu Zelenou, paní Annu Ungerovou a pana Andrea Iole.
I/12/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna volí členy kontrolního výboru pana Jaroslava Vlčka a
paní Ivanu Tomkovou.
I/13/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č.
318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění,
příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., stanoví měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva
– předsedům výborů ve výši Kč 2.000,- od 2. listopadu 2018 a neuvolněným členům zastupitelstva Kč
600,- od 2. listopadu 2018.
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I/14/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č.
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků v platném znění,
příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., stanoví měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného
místostarosty obce ve výši Kč 10.000,- od 2 . listopadu 2018.
I/15/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje podpisové vzory starosty a místostarosty,
jakožto příkazce operace a osoby odpovědné za účetní případ. Pro přezkušování účetních dokladů
schvaluje předsedu ﬁnančního výboru. Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu č. 2 ke směrnici o
zabezpečení zákona o ﬁnanční kontrole.
I/16/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí rozpočtová opatření č. 16/2018,
17/2018, 18/2018 a 19/2018.
I/17/2018 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje používání soukromého vozidla
Volkswagen Golf Variant SPZ 6H98203pro účely služebních cest a proplácení příslušných náhrad.

Oprava pomníků ve Lhotkách a významná jubilea Republiky
V listopadu 2018 jsme dokončili opravu pomníků a kříže se sochami a pomníku padlým vojákům z první světové války/ ve Lhotkách. Těší nás, že jsme pomníky renovovali právě letos, kdy si
připomínáme sté výročí vzniku Československé republiky. Opravu pomníku provedl pan Petr Tomáš z Nového Města nad Metují. Cena díla dosáhla bezmála 290 síc korun. Drobné úpravy okolí
a doplnění o lavičku, odpadkové koše a zeleň, proběhnou na jaře příš ho roku.
Děkujeme panu Josefu Pavlovi ze Lhotek, který se věnoval obstarání fotograﬁí vojáků na památník
padlých.
Ve výroční den vzniku republiky jsme uc li památku padlých u pomníků na Kramolně, Trubějově i ve Lhotkách položením kvě nových věnců.
Neděle 11. listopadu 2018 byla dnem stého výročí konce první světové války. Na památku
obě válečného krveproli se ve 13:30 rozezněly zvony i ve všech částech naší obce. Zněly po dobu více než dvou minut.
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Celoroční činnost kolektivu MH Kramolna v roce 2018
Jelikož se nám blíží konec roku, dovolím si Vás v krátkos informovat o činnos a úspěších našeho kolek vu MH v uplynulé sezóně.
Okresní sdružení hasičů Náchod pořádá pro
mladé hasiče celoroční soutěž o Pohár starosty
OSH Náchod. Ta se skládá celkem z dese soutěží se zaměřením na požární sport a rozvíjení dalších dovednos u mládeže. Není to ale jen o požárním útoku, jako je tomu u našich dospělých
kolegů. Naši mladí hasiči se musí připravovat třeba na takzvané Závody požárnické všestrannos ,
Uzlové štafety, Požární útok s překážkami CTIF,
Štafeta 4x60m, Štafeta dvojic. (Pravidla těchto
disciplín si můžete přečíst na www.oshnachod.cz
v sekci Stránky mládeže)
I když se nám nepodařilo zúčastnit se všech soutěží, umís li jsme se v celkovém hodnocení
v kategorii mladší na 21. místě a v kategorii starší na 19. místě z celkem 41. registrovaných kolekvů MH Náchodského okresu.
Dále jsme se také zúčastnili závodu Požárnické všestrannos v Rožnově, nebo Mikulášského
Hasičského klání ve Rtyni v Podkrkonoší. Malovali jsme obrázky do soutěže Požární ochrana očima
dě . Absolvovali jsme víkendový Tajný výlet v Krkonoších se spřáteleným kolek vem MH z Velichovek, kdy jsme při této příležitos vystoupali až na vrchol Sněžky a navš vili ZOO Dvůr Králové.
Někteří naši členové se zúčastnili 30. ročníku letního tábora mladých hasičů na Kamenci
v Orlických horách, který pořádá OSH Náchod. A mimo tohle všechno naši mladí hasiči strávili
spousty hodin na trénincích a pravidelných schůzkách, aby se neustále zdokonalovali a připravovali na nadcházející soutěže.
Děkujeme všem, co nám letos jakkoli pomohli a mysleli na nás.
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Vánoční výstava 2018
Karel Babánek: Vánoce (1929)

Do města jednou vždy v roce
zelený přichází les,
pryskyřic vůně, dech strání
do ulic jako by vnes.

Pohádku v mladičká srdce,
v zestárlá tichoučký stesk,
jak, že to bylo, když stromek
vánoční třpytil se, lesk.

Do města jednou vždy v roce
zelený přichází les –
Pohádko mladých let dávno,
pohádko domova kdes?

Nastal adventní čas a s ním neodmyslitelné přípravy na Vánoce. Většina z nás se snaží důkladně se připravit. Jednou z možnos je hledat inspiraci, případně si něco hezkého pořídit na
předvánoční výstavě u nás na Kramolně. Ta letošní se konala ve dnech 30.listopadu – 2.prosince
v zasedací místnos Obecního úřadu. A co jsme mohli vidět, případně si i zakoupit? Širokou škálu
výrobků našich žen, dívek i dě . Výrobky z pediku, z medu a včelího vosku, andílky z keramiky nebo mašlí, ozdoby z korálků, z látky, výrobky z ruliček bílého i barevného papíru, ozdoby a zapichovátka z drátků, adventní věnce a věnečky, také svícínky z přírodních i umělých materiálů. Dále
jsme si mohli odnést domů křížaly z jablek a třešní, nebo perníkové čerty na metličce. Nelinka Petrášová nabízela hvězdičky k dotvoření vánoční atmosféry, Patrik Vácha zase vyrobil ze skořápek
ořechů a vosku plovoucí lodičky. Velký zájem byl také o háčkovaná zvířátka z měkoučké žinylky.
Letošní novinkou byly postavičky skřítků, vyrobené z látky, nebo pletené z papírových ruliček. O
obojí byl zájem nevídaný. Nabídka výrobků byla velmi pestrá.
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Nabízeny byly také přívěsky na krk, náušnice, také další výrobky z látek, háčkované dečky,
různé keramické mísy, misky, svícny, PF. Nechyběly perníčky různých tvarů s bílou i barevnou polevou a perníkové adventní dekorace. A to vše bylo doplněno vystavenými betlémy. Opět se mezi
vystavovatelky vrá l náš betlemář – pan Miloslav Adolf, který vyrobil dva menší betlémy. Krajiny
v pozadí jsou z našeho kraje, a to Červenokostelecko a Krkonoše. Doplněno bylo o velký betlém
paní Bartošové, které je devadesát let a betlém má už po svých rodičích. V přízemí Obecního úřadu byl a do Vánoc bude stromeček ozdobený papírovými ozdobami, které vyráběly dě z naší Mateřské školky. Další dekorace dě z MŠ byla ve vstupu do zasedací místnos .
Ti, kteří nespěchali a chtěli si užít vánoční atmosféru, mohli posedět s námi a v klidu si vypít kávu
nebo čaj a ochutnat drobný zákusek. Dobroty nabízely s úsměvem naše vystavovatelky. Dě si zam mohly ozdobit svůj perníček u samostatného stolu.
Výstavu navš vilo přibližně 500 lidí. Naše vystavovatelky provedly průzkum, kolik návštěvníků byli občané Kramolny. Jednalo se asi o ¼ lidí z celkového počtu. Děkujeme všem návštěvníkům výstavy za jejich příspěvky v dobrovolném vstupném. Díky tomu bylo vybráno celkem 6 320,- Kč. Po odečtení nákladů bude výtěžek rozdělen mezi MŠ a knihovnu, kde budou peníze použity
na nákup nových knih.
Dovolte mi poděkovat především všem vystavovatelkám a vystavovatelům za jejich velké
nadšení a obětavost při přípravě i průběhu výstavy, a také za závěrečný úklid. Velký dík patří
Obecnímu úřadu, starostce Jitce Kropáčkové, že nám bylo umožněno výstavu uskutečnit. Děkuji
také všem, kteří jakýmkoli způsobem sponzorovali hladký průběh výstavy.
Dovolte mi, abych touto cestou všem popřála klidné a šťastné Vánoce. Rok 2019 prožijte hlavně
ve zdraví mezi svými nejbližšími.
Těším se na vás, kteří přijdete do knihovny půjčit si knížku, nebo třeba jen časopis. Pro
všechny je knihovna otevřená vždy ve středu od 14,00 do 17,00 hod.
Vaše knihovnice Iva Zelená
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Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, aby nezamořily životní
prostředí
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu - obsahují to ž malé množství rtu .
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle
putuje do koše. V domácnostech jsou však
v posledních letech „wolframky“ postupně nahrazovány úspornými světelnými zdroji: jde zejména o
úsporné kompaktní či lineární zářivky a LED diodové
žárovky. Jejich přednos je, že vydrží sví t mnoho
let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Obsahují však druhotné suroviny a také
velmi malé množství toxické rtu , proto, když doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, ale je potřeba
odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolek vní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné
zdroje, ale i průmyslová sví dla.
Při náhodném rozbi zářivky stačí místnost dobře
vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného dvora.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných
zdrojů na skládkách komunálního odpadu dochází k
únikům rtu do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtu mohou znečis t půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické formy,
která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu lidí i zvířat.
Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do takzvaných
malých sběrných nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, na úřadech a v řadě ﬁrem.
EKOLAMP v současnos provozuje přes 4400 sběrných míst.
Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci úsporných žárovek se dovíte na
www.ekolamp.cz.

Obec Kramolna má malou sběrnou nádobu umístěnou v přízemí Obecního úřadu, Kramolna 172.
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Zprávičky z kramolenské školky
Se začátkem školního roku jsme v naší školce zahájili
nový dlouhodobý projekt s názvem „Chceš-li zdravé tělo mít,
musíš správně jíst a pít. Cvičit, zpívat a mít rád, z života se radovat.“ Smyslem tohoto programu je, jak již sám název napoví, podpora zdravého životního stylu. Předpokladem projektu
je pohoda prostředí, do kterého dě přicházejí, a úspěšná
adaptace nových kamarádů. V letošním roce jich máme 19.
V souladu se záměrem projektu vsouváme mezi tradiční cviky i prvky jógy. Se všemi dětmi jsme začali v pravidelných intervalech dojíždět do náchodské sokolovny, abychom měli více prostoru pro rozvoj jejich pohybových dovednos . S ohledem
na věkový rozptyl dě chodíme „batůžkovat“ do blízkého okolí, s cílem dlouhodobě zlepšovat jejich fyzickou zdatnost. Předškolní dě dále absolvovaly plavecký výcvik.
V rámci projektu jsme se také učili poznávat zdravé a nezdravé potraviny a víme, jak důležité jsou vitamíny. V průběhu podzimu jsme společně sklidili výpěstky na záhoncích i úrodu ovocných stromů. Rozlišovali jsme a ovoce a zeleninu, vyzkoušeli si, jak se dál zpracovává. Sklizeň jsme
také náležitě oslavili Staročeským posvícením.
Nezapomínáme ani na zvířátka. Plody podzimu shromažďujeme a při procházkách lesem
jimi nadšeně plníme blízké krmelce. Máme zvířátka rádi a umíme jim pomáhat. Proto jsme také
v říjnu za velké podpory rodičů naplnili autobus samými dobrotami a vyrazili do Záchranné stanice
v Jaroměři, abychom ji podpořili v momentálně nelehké existenční situaci.
S posledním podzimním lis m nás navš vil Podzimníček, aby zamknul zahradu a uložil ji
k spánku. I my jsme se na chvíli proměnili v roztomilé podzimní skřítky nebo lesní strašidýlka.
Pozvali jsme k nám do školky rodiče a připravili si pro ně krátké pásmo písní, říkanek a tanečků. Ti
si pak mohli společně s dětmi vyzkoušet podzimní tvoření, nachystané v malých dílničkách. Strávili
jsme tak další příjemné odpoledne a domů odcházeli s dobrým pocitem.
Dobrou pohodu ve školce nám teď navíc oboha nadcházející čas Adventu, který se nese
v duchu velkého těšení. Na Vánoce, stromeček, dárečky. A máme zas tradičně napilno. Světýlky a
kouličkami jsme již ozdobili stříbrný smrček před školkou a školní sboreček Sedmikrásky zazpíval
při rozsvěcení vánočního stromečku před Obecním úřadem. Uvítali jsme příchod Barborek a statečně absolvovali návštěvu mikulášské družiny. Vyzdobili jsme třídy vánočními mo vy a provoněli
je čerstvě napečeným cukrovím. Vyrazili jsme ozdobit stromeček a popřát pěkné Vánoce zvířátkům v ZOO ve Dvoře Králové, na lesní zvířátka pamatujeme s nadílkou v následujících dnech. Na
závěr oslavíme Štědrý den i ve školce, vyzkoušíme staročeské zvyky a tradice, posedíme u štědrovečerní tabule, u stromečku si zazpíváme koledy a rozbalíme dárečky od Ježíška, který k nám
vždycky cestu najde. A za to, že mu spousta z Vás pomáhá tu ces čku ukazovat, Vám patří velký
dík.
Úspěšná spolupráce a pozi vní zpětná vazba od Vás všech je pro nás tou nejlepší odměnou
a mo vací k další práci. Myslím, že každé úsilí, které vynakládáme pro jakoukoli dobrou věc, se
nám vrací. U nás ve školce několikanásobně - ty šťastné a spokojené dětské tváře jsou zejména
v tom předvánočním shonu velkým povzbuzením nám všem.
Chtěli bychom tedy Vám všem moc poděkovat a popřát klidný adventní čas, šťastné a spokojené Vánoce a těšíme se na Vaši přízeň v novém roce.
Za celý kolek v MŠ Kramolna
Helena Petrášová
8

Zpravodaj obce Kramolna prosinec 2018

Klub žen Kramolna BIKRAŽE
Vážení a milí,
chceme mto především poděkovat všem, kteří nám pomáhají a podporují nás v naší činnos , děkujeme za ﬁnanční podporu Obce Kramolna a vstřícnou spolupráci
starostky naší obce a vám, kteří se zúčastňujete našich
akcí, čímž dáváte naší činnos smysl, podporu a mo vaci
pro konání akcí dalších.
Letošní kulturní setkání s tanečním mistrem panem Vlasmilem Harapesem byl velmi příjemný a překvapující zážitek.
V čase rozsvícení vánočních světýlek jsme pořádaly výtvarnou dílničku pro dě . V tomto momentě chceme velmi poděkovat paním učitelkám a hlavně dětem z mateřské školky na Kramolně, které přišly zazpívat vánoční a
zimní písničky, a m vnesly do našich duší příjemnou atmosféru vánoc, štěs a pohody.
Za náš klub žen Vám všem přeji poklidné proži vánočních svátků, pohodu, příjemná setkání s vašimi blízkými a v novém roce 2019 hodně zdraví, štěs ,
lásky a těšíme se na setkání na některé z našich dalších akcí.
Za Klub žen Kramolna BIKRAŽE
Ivona Karásková
předsedkyně

Máte rádi kočky?
Pardon, tedy ty čtyřnohé, pochopitelně. Kočky jsou tajemné, žijí si v naší blízkos svým samostatným a nezkrotným způsobem života. Kdo kočku má, potvrdí mi, že kočka je pánem prostoru, který
s námi sdílí. Máme vlastně štěs , že nás u sebe nechají bydlet, je to přece jejich svět...
Často se teď v obci stává, že se kočky nekontrolovaně množí. K tomu se nikdo nepřizná, tyhle kočky bezprizorně putují světem, strádají a v lepším případě se najde někdo, kdo se o ně postará, dá
jim alespoň najíst. A má je m pádem na krku. Nezní to hezky, ale je to tak.
Dříve se tohle tolik nedělo. Pravda je, že jsme chovali kočky na užitek. Jejich úkolem bylo lovit myši, které se stahovaly do našich obydlí. K tomuhle účelu se „držely“ tak dvě, tři kočky, o které se
hospodáři starali. Kočky se samozřejmě množily – hospodáři hlídali, aby jich nebylo příliš. Způsoby, kterými tohle zařizovali by se nám určitě nelíbily...
Dnes máme jiné možnos – pravda, veterinární péče a kastrace něco stojí.
Máte rádi kočky? Tak je nenechte nekontrolovatelně množit, když se o jejich koťata nechcete nebo nemůžete starat. Přijměte ke své lásce k nim také svůj díl odpovědnos .
Děkujeme všem, kdo, pokud koťata neplánují, nechali své miláčky kastrovat.

Zpravodaj obce Kramolna prosinec 2018

9

Ocenění pro osobní asistentky Společných cest – z. s.
V osmém ročníku Ceny sociálních služeb, kterou uděluje Krajský úřad v Hradci Králové, byla
oceněna kvalita práce terénní sociální služby osobní asistence působící na Náchodsku.
Tuto službu zajišťuje zapsaný spolek Společné cesty – z. s., jehož asistentky vyjíždějí do okruhu 15 km od Náchoda denně nepřetržitě po celý rok od 6. do 21. hodiny za lidmi, kteří pomoc
potřebují. S jejich péčí mohou počítat i lidé v zapadlých vesničkách, kteří k žádné jiné službě přístup nemají. Asistentky je obětavě navštěvují, jsou jim k dispozici i při mimořádných událostech,
při kterých potřebují pomoci. Mají nadstandardní přístup ke své práci, zejména jejich vztahy s uživateli služeb, které jsou na bázi respektu k individualitě každého uživatele. Důsledné dodržování
zásad, které si k práci stanovily, vede ke spokojenos nejen uživatelů, ale i jejich rodinných příslušníků. Při poskytování služby se snaží o vytvoření přátelské atmosféry, která přispívá k dobrému životnímu pocitu uživatelů, byť by to byla jen maličkost jako je neopomenu narozenin či svátků každého z uživatelů nebo přinášení zajímavos a podnětů k zájmům a koníčkům jednotlivých
uživatelů. Tyto drobnos však dokládají celkový zájem asistentek o každého uživatele jako člověka.
Takový přístup zaslouží ocenění zejména v dnešní době, kdy je možno vybrat si zaměstnání
mnohem lehčí než je služba starým a nemocným lidem. Přesto tyto mladé ženy denně nastupují
do svých automobilů a vyjíždějí za každého počasí k těm, kteří na ně už netrpělivě čekají. Slova
chvály od uživatelů jsou pro ně tou největší odměnou, ovšem je také velmi potřebné, aby společnost ocenila tuto každodenní mravenčí práci pro občany. Je důležité, aby tyto velmi mladé ženy
věděly, že si jejich práce společnost váží. Jsme rádi, že se s Vámi můžeme o radost ze získaného
ocenění podělit, protože s oceněnými asistentkami Michaelou Hamzovou, Nikolou Hájkovou, Petrou Lemﬂedovou, Michaelou Popovou a Petrou Ševcovou máte své dobré zkušenos i u Vás.
Bc. et Bc. Irena Svozilová, Bc. Tomáš Magnusek
vedení služby
Společné cesty- -z.s., Náchod

Pedikúra
V roce 2019 bude paní Jaroslava Klímová provádět pedikúru na Obecním úřadě v Kramolně
v těchto termínech:
7.1.2019
1.7.2019
4.2.2019
5.8.2019
4.3.2019
2.9.2019
1.4.2019
7.10.2019
6.5.2019
4.11.2019
3.6.2019
2.12.2019 a
6.1.2020
Cena za službu je Kč 120,-, telefon na paní Klímovou 728 513 946, 491 465 959
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Článek ze soukromé kroniky kramolenského občana v původním znění Založení Sokolské jednoty (pokračování)
Konala se ustavující hromada členů. Přihlášených členů 75 a již v pondělí 25 cvičenců cvičil
Fran šek Koza. Příš den na to ustavovala se "Jednota orla" v hos nci p. Václava Vodáka. Sokolstvo bylo ale při veliké převaze a proza m byl založen odbor mateřské jednoty, která zapůjčila koně a čínky byly sem tam darovaný, skok a tyče zpracoval mistr truhlářský Bedřich Kopáček, bradly
byly darovány Náchodskými bratry, který nech být jmenovány, vůdčím jejich byl oprávněný mistr
zednický p. Jan Bednář a spol. Prvním starostou zvolen byl starosta p. Josef Vít č. 15 na Kramolně,
náměstkem p. Boh. Dítě, vrchní poštovní oﬁciál, nyní na odpočinku, jednatel p. Karel Duben, pokladník p. Jos. Semerák, výběrčím příspěvku p. Josef Celba, náčelník p. Fran šek Koza a dorost vedoucí p. Josef Filip.
Do výboru: p. Frant. Hejzlar, Štěpánek Frant., Kopáček Bedřich, Hejzlar Eduard a Josef Máslo a Jos. Schejbal z Trubějova. Vesele se cvičilo a byly to radostné chvíle. První Sokolský ples se pořádal 14. ledna 1914, který byl velice četně navš ven a ﬁnanční výsledek byl tak znamenitý, že se
z něho koupila amerikánská hrazda mičaj.
Po masopustě se začali nacvičovat prostná cvičení na župní slet. První vystoupení bylo na
okrskovém cvičení v obci Borové r. 1914, kde se dorost mezi sedmi jednotami dostal na první místo pod vedením p. Josefa Filipa, členstvo na místo čtvrté, chybou Frant. Kozy, že o jeden krok dal
později povel pro nedostatek místa tří mužů – museli uhnout a m bylo strhnuto 10 bodů. Druhé
vystoupení bylo na župním sletu v Dobrušce, kde dostali místo druhé. Potom odbor sokola připravoval se na svoje místní veřejné cvičení za pomoci mateřské jednoty Náchodské, které bylo připraveno na den 26. července 1914, na které se dodnes ještě vzpomíná.
(pokrčování příště)
Kronikář Miroslav Vávra

Opravy veřejného osvětlení
Pokud ve vašem okolí přestane sví t lampa veřejného osvětlení, dejte nám, prosím, vědět na
Obecní úřad co nejdříve. Pro opravy veřejného osvětlení je nutné objednat plošinu a z hlediska
nákladů na tuto službu soustředíme opravy do jednoho společného termínu.

Zimní údržba obecních cest
Obracíme se na Vás s prosbou, abyste v zimním období parkovali, pokud je to možné, na vlastních pozemcích. Špatně odstavená auta ztěžují zimní údržbu cest. Pokud musíte auta parkovat
na ulici, stavějte je pouze při jedné straně vozovky.

Kominík
Pan kominík Roháč, na kterého jsme byli zvyklí poslední roky, se rozhodl skončit se svou profesí
a předat své řemeslo a klientelu svému nástupci – panu Podařilovi z Řešetové Lhoty. Objednávky na údržbu komínů můžete opět zadávat prostřednictvím Obecního úřadu Kramolna nebo přímo volat panu Podařilovi na telefonní číslo 774 951 804.
Zpravodaj obce Kramolna prosinec 2018
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Vánoční a novoroční přání
Milí spoluobčané,
prožíváme poslední měsíc roku a dobu adventu. Prosinec je plný očekávání, těšení,
ale zároveň bývá i hek cký a vysilující. Před nadcházejícími Vánocemi a Novým rokem jsme
zvyklí přát si vzájemně štěs , zdraví a klid. Těchto přání jistě sami hodně vyslovíte i přijmete.
Já Vám všem přeji, jménem svým i jménem obecního zastupitelstva, vrchovaté naplnění významu těchto slov. Buďte zdraví, mějte hodně důvodů ke spokojenos a pocitu štěs
a vykročte s důvěrou a příjemným očekáváním do roku 2019.
Jitka Kropáčková
starostka

