OBEC KRAMOLNA

ZPRAVODAJ
PROSINEC 2021
Milí spoluobčané,
ač doba není jednoduchá, snažíme se, aby život šel i přes všechny překážky dál. V duchu našich obecních tradic máme za sebou tedy mimořádně povedenou vánoční výstavu. Můj obdiv
a poděkování směřuji na tomto místě všem, zejména místním ženám, jmenovitě pak paní Lucii Koutské, Janě Hejzlarové a naší knihovnici Ivaně Zelené. S milým doprovodným programem
jsme na návsi rozsvítili vánoční strom a i občané tradičně s nastupujícím adventem osvětlili
svá stavení. Večerní procházka naší vsí je zážitkem, který si nenechte ujít.
Přeji vám všem poklidné prožití vánočních svátků ve zdraví a v kruhu vašich nejbližších. Do
Nového roku si dovolím přednést optimistickou prognózu: Hůř už bylo… Držme si tedy pěsti,
ať je ten následující rok lepší než ten předchozí.
Přeji nám všem pevné zdraví a vše dobré.
Vaše starostka, Jitka Kropáčková

ZIMNÍ ÚDRŽBA OBECNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKU
Žádáme občany, aby si v zimních měsících parkovali vozidla pokud možno na svém pozemku
nebo na místech k tomu určených. Pokud někdo nutně potřebuje zaparkovat na okraji vozovky, parkujte auta po jedné straně vozovky z důvodu zimní údržby. Pokud jsou auta zaparkovaná při obou krajnicích, ztěžuje to vyhrnování sněhu. Dále žádáme občany kteří parkují na
chodníku, aby svá vozidla parkovali jinde. V tomto případě nejde jen o zimní údržbu chodníků,
ale také o bezpečnosti chodců, kteří musejí zaparkované auto na chodníku obcházet do vozovky.
Dále chceme upozornit na přerostlou soukromou zeleň ze zahrad u místních komunikací a
chodníků, která se pod tíhou napadaného sněhu sklání až na tyto chodníky a komunikace a
v některých případech nejsou traktory schopny řádně vyhrnout, protože mají znemožněný
průjezd, nehledě na to, že větve samotnou techniku poškozují.

NALEZENÉ KLÍČE
Pokud někdo postrádáte klíče, máme na obecním úřadě k dispozici asi 5 svazků nalezených
klíčů. Přijďte se podívat.

INFROMACE ZE ZASTUPITELSTVA OBCE KRAMOLNA DNE 4. 10. 2021
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje prodej speciálního nákladního automobilu tovární značky
Liaz, typ Š706RTH (stříkačka, cisterna, kateg. N3), registrační značky NA-17-54, IČ 240, rok výroby
1963, panu Zbyňku Královi, nar. 03.09.1981, Králova Lhota 26, 517 71 České Meziříčí, který podal
nejvyšší nabídku, za cenu 51 007,- Kč a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna neschvaluje žádost o změnu ÚP obce Kramolna č.j. OKRA
490/2021.
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje odpis pohledávek poplatků za odpady pro rok 2021 ve
výši 37 300,- Kč a odpis pohledávky ze psů pro rok 2021 ve výši 2 550,- Kč.
Zastupitelstvo Obce Kramolna neschvaluje poskytnutí finančního daru pro spolek NAŠE ODPADKY, z.s., Uherčice 339, 691 62 Uherčice, IČ 10722289 na částku 4 500,- Kč.
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení č. 00273147/ZOZ/2014/V1 ze dne 31.3.2015 s firmou ASEKOL a.s., se sídlem
Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ 27373231, a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze
dne 06.01.2021 na "Chodník Kramolna podél silnice III/30413" s firmou Ing. Filip Eichler, Ph.D.,
Nábřežní 322, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 76176355, a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku.
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí podání Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku
na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 na Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve výši 369 143,- Kč.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje realizaci akce “Kramolna hřiště – kontejnerové stání“ a
rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje přidělení veřejné zakázky „Kramolna hřiště –
kontejnerové stání“ uchazeči firmě ELEKTROIN spol. s r.o., Čechova 326, 547 01 Náchod, IČ
60930888 a pověřuje starostku podpisem smlouvy nebo objednávky.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje provedení obnovy příkopu podél komunikace na p.p.č.
289/2 v k.ú. Kramolna firmou Jan Koutský, Kramolna 234, IČ 06700128, a následnou opravu povrchu přilehlé části komunikace na p.p.č. 289/2 v k.ú. Kramolna.

INFORMACE ZE ZASTIPITELSTVA OBCE KRAMOLNA DNE 22. 11. 2021
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „I/33 Náchod- obchvat“ č. ŘSD: 37100-m-218/21
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140
00 Praha 4, adresa Správy: Pouchovská 40, Hradec Králové, IČ 65993390, a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
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Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu č. PRSS-Na
Č.2.1/2021 na stavbu č. 34183 – „III/3036 Kramolna, silnice, chodník“ s Královéhradeckým krajem,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr darování pozemku Královéhradeckému kraji, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, Č 70889546. Jedná se o pozemek p.č.st. 65, zastavěná plocha a nádvoří, jiná stavba, o výměře 12 m2.
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje Časový plán obce Kramolna pro provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Mateřské školy,
Kramolna za školní rok 2020/2021.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 301/2
v k.ú. Trubějov z vlastnictví státu (Státního pozemkového úřadu ČR) do vlastnictví obce Kramolna.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí finančního příspěvku na „Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020“ ve výši 139 753,- Kč poskytnutý Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje účast obce Kramolna ve „Výběrovém řízení na prodej cisternové automobilové stříkačky CAS 15 MAN formou obálkové metody“ a pověřuje starostku podáním nabídky maximálně do výše 2.500.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Kramolna souhlasí se stanovením členských příspěvků pro obce a města, které jsou členy MAS Mezi Úpou a Metují , z.s., TGM 80, 552 03 Česká Skalice, IČ 21713391, ve výši
10,- Kč za obyvatele na rok, počínaje rokem 2022.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje finanční dar ve výši 20.000,- Kč Oblastní charitě Náchod,
Mlýnská 189, 547 01 Náchod, IČ 46524282, a pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.

INFORMACE ZE ZASTIPITELSTVA OBCE KRAMOLNA DNE 15. 12. 2021
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje navržené rozpočtové provizorium na rok 2022. V období rozpočtového provizoria bude obec hradit jen běžné pravidelně se opakující výdaje a výdaje
na činnosti spojené se státní správou. Kromě toho bude dále:
a) Hradit závazky ze smluv uzavřeních do 31. 12. předchozího roku, jejich úhrada je plánovaná
na počátek roku následujícího.
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b) Zapojovat příjmy a realizovat výdaje u projektů (spolu)financovaných z dotace (týká se i dotací na volby).
c) Realizovat výdaje na základě finančního vypořádání transferů, např. vratky a odvody z dotací.
d) Realizovat výdaje nutné k odvrácení nebo zmírnění škod na majetku či zdraví, výdaje na základě pravomocného rozhodnutí, výdaje, u nichž by prodlení způsobilo škodu (např. platba pokut,
penále). Tyto výdaje jsou bezodkladné.
e) Odešle zálohu na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Kramolna ve výši 120 000,- Kč na jejich provoz do 15.1.2022.
f) Přijímat a odesílat průtokové dotace pro příspěvkovou organizaci.
Výdaje budou měsíčně čerpány maximálně do 1/12 rozpočtu předchozího roku. Obec bude dbát
na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků. Po schválení rozpočtu se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Plán inventur k 31.12.2021.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje nákup cisternové automobilové stříkačky CAS 15 MAN
za cenu 2.000.100,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Kramolna za rok 2021.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje návrh rozpočtu Mateřské školy, Kramolna na rok
2022.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací – realizace stavby „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“, číslo stavby 34183, se Správou silnic Královéhradeckého
kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČ 70947996, jejímž zřizovatele je Královéhradecký kraj , Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ
70889546 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Smlouvu o poskytování regionálních knihovnických
služeb s Městskou knihovnou Náchod o.p.s., evidenční číslo MK ČR: 2924, Kamenice 105, 547 01
Náchod, IČ 64829812, pro Obecní knihovnu v Kramolně, evidenční číslo MK ČR: 2919, a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Smlouvu o poskytování regionálních knihovnických
služeb s Městskou knihovnou Náchod o.p.s., evidenční číslo MK ČR: 2924, Kamenice 105, 547 01
Náchod, IČ 64829812, pro Obecní knihovnu v Trubějově, evidenční číslo MK ČR: 5649, a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí finančního příspěvku na obnovu zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 30 000,- Kč poskytnutý Ministerstvem zemědělství
prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
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Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí finančního příspěvku na obnovu zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 85 410,- Kč poskytnutý Ministerstvem zemědělství
prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr akce „Oprava místní komunikace na p.p.č.
271, k.ú. Kramolna, a p.p.č. 2054, k.ú. Městská Kramolna.“
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje podání žádosti o dotaci do POV Královéhradeckého
kraje na akci „Oprava místní komunikace na p.p.č. 271, k.ú. Kramolna, a p.p.č. 2054, k.ú. Městská
Kramolna“.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvalují přijetí finančního daru ve výši 38 868,50 Kč a pověřuje
starostku podpisem darovací smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Ceník služeb v obci Kramolna na rok 2022.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy č. 345 B s firmou technické služby Náchod, s.r.o., Bílkova 196, 547 01 Náchod, Č 25270095, a pověřuje starostku podpisem dodatku smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr akce „MŠ Kramolna – úprava svahu a osazení
skluzavky“.
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběhu nejvhodnější nabídky a schvaluje přidělení
veřejné zakázky „MŠ Kramolna – úprava svahu a osazení skluzavky“ uchazeči firmě green4plan,
s.r.o., Vysokov 191, 549 12 Vysokov, IČ 28857097 za cenu 138 418,40 Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy nebo objednávky.
Zastupitelstvo obce Kramolna neschvaluje poskytování finanční podpory z rozpočtu obce
(dotace či půjčka) k výměně spalovacích zařízení, které budou muset být od 1.9.2022 odstaveny
z provozu, a na instalaci akumulační nádoby obyvatelům obce.
Zastupitelstvo obce Kramolna souhlasí se zřízením platebního terminálu na Obecním úřadě
Kramolna.

KOMINÍK
Obec Kramolna nebude z důvodu malého zájmu občanů již zajišťovat objednávání kominíka pro
domácnosti. Kontakt na pana Dana Podařila (Řešetova Lhota) tel. 774 951 804.
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INFORMACE PRO PROVOZOVATELE KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA
Topná sezona již začíná a je dobré si připomenout některé povinnosti a také možnosti, jak včas
řešit případné problémy s nevyhovujícími kotli na pevná paliva, které slouží jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění domácností za pomocí dotací.
Víte, že již od roku 2016 máte povinnost provádět pravidelně jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu kotle na pevná paliva sloužícího jako zdroj tepla pro ústřední vytápění?
Již v roce 2016 zákon o ochraně ovzduší (§ 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší) stanovil povinnost provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím fyzické osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené
oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě, kontrolu technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva (KTSP) o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10
do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární
zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem, musíte předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Z kontroly provozu zdroje vyplynou doporučení pro správný způsob provozování zdroje, kam patří
jak volba správného paliva, které splňuje požadavky stanovené výrobcem zdroje, tak správný způsob obsluhy a údržby zdroje, které vedou k dosažení významné úspory a prodloužení životnosti
zdroje. Naproti tomu nerespektování některých pokynů a povinností může vést k poškození zdroje a významně zvýšeným emisím znečišťujících látek, které následně obtěžují široké okolí. Databáze odborně způsobilých osob (OZO), tedy těch co provádějí kontrolu, je možné najít na www
stránkách Ministerstva životního prostředí ČR: https://ipo.mzp.cz/.
Víte, že od 01.09.2022 nelze provozovat staré kotle na pevná paliva? Zvláštní pozornost je vhodné
věnovat povinnosti provozovat od 01.09.2022 pouze kotle na pevná paliva splňující emisními limity uvedené v zákoně na ochranu ovzduší.
Jak běžný provozovatel (vlastník), nejjednodušeji pozná, zda může zdroj (kotel na pevná paliva), i
nadále po uvedeném termínu provozovat? Má-li zdroj, tzv. 3. třídu dle ČSN EN 303-5 a vyšší, pak
ano. Emisní třídu kotle je možné dohledat na výrobním štítku daného kotle nebo v návodu k použití, případně ji sdělí pracovník, který provádí pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu
kotle. Pokud není údaj uveden na štítku nebo se jedná o kotel, který žádný výrobní štítek nemá, je
více než pravděpodobné, že kotel povolené emise splňovat nebude. Pokud kotel nesplňuje alespoň třetí třídu dle výše uvedené normy, je nutné ho vyměnit co nejdříve, nejpozději k
01.09.2022.
V současnosti je možné čerpat na jejich výměnu podporu z tzv. „kotlíkových dotací“, které budou
pokračovat až do roku 2022. Domácnosti s nižšími příjmy získají na výměnu starého kotle až 95%
dotaci.
Veškeré, zatím dostupné informace lze získat na https://www.kr- kralovehradecky.cz/kotliky.htm
a na infolince 722 960 675 v provozní dobu 8-16 h nebo na e- mailu: kotlikovedotace@krkralovehradecky.cz. Nová výzva na kotlíkové dotace bude vyhlášena začátkem roku 2022.
6

Vyměnit si kotel s dotací budou mít možnost i ostatní domácnosti. Ty dostanou až 50 %
na výměnu neekologického kotle z dotačního programu Nová zelená úsporám (https://
novazelenausporam.cz/rodinne-domy/).
Možnost požádat o dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění bude pouze do konce srpna
2022. Od září 2022 by kotle nesplňující minimálně 3. emisní třídu neměly být vůbec používány, nebudou tedy již přijímány ani žádosti o dotaci na jejich výměnu!
Je důležité upozornit, že v případě nedodržování povinností hrozí sankce ve výši do 20 000 Kč
(neprovedení kontroly) a do 50 000 Kč v případě provozování zdroje nesplňujícího emisní požadavky, nebo při spalování zakázaných paliv, ale také zákon umožňuje uložit provedení opatření ke
zjednání nápravy či následně rozhodnout o zastavení provozu stacionárního zdroje.
S ohledem na dotační možnosti doporučujeme případnou výměnu kotle řešit včas, abyste předešli
případným postihům, které jsou vždy až tím nejzazším krokem. Je vždy účelnější využít finanční
prostředky na zlepšení stavu než placení sankcí.
Výměna nevyhovujících kotlů a jejich správné provozování se projeví na čistším ovzduší v obci,
ze kterého budou profitovat všichni její obyvatelé.

PEDIKÚRA – TERMÍNY V ROCE 2022
V roce 2022 bude i nadále p. Jaroslava Klímová provádět pedikúru vždy první pondělí v měsíci od 8 hodin
na Obecním úřadě na Kramolně.Na vaši návštěvu se těší p. Jaroslava Klímová, IČ 69140189, tel.
728 513 946. Cena je 150,- Kč.
3.1.2022
4.7.2022
7.2.2022
1.8.2022
7.3.2022
5.9.2022
4.4.2022
3.10.2022
2.5.2022
7.11.2022
6.6.2022
5.12.2022
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INFORMACE PRO OBČANY O SYSTÉMU V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
V OBCI KRAMOLNA DLE NOVÉHO ZÁKONA.
OD 1.1.2022 – PLATBA ZA ODPADY NA OSOBU
Co toto vše bude znamenat pro občany?
Dle nové obecní vyhlášky (OZV) č. 2/2021 s účinností od 1. ledna 2022:
Každý obyvatel Kramolna a jejích místních částí, který je přihlášen v obci k trvalému pobytu, dále
vlastníci nemovitostí, které jsou určeny k rodinnému bydlení či rekreaci a v nichž nemá nikdo trvalý pobyt, jsou povinni uhradit poplatek za likvidaci odpadu řádně a včas dle obecně závazné vyhlášky. Zároveň jsou povinni se k této poplatkové povinnosti přihlásit.
Sazba ročního poplatku činí 650,-Kč/osoba nebo nemovitost
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku. Od
poplatku jsou osvobozeny osoby uvedené v čl. 7, odst. 1 a 2 OZV. Celé znění obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je vyvěšeno na úřední
desce OÚ Kramolna a na jejích webových stránkách.
Co tedy musím jako občan učinit?
V období od ledna do března se dostavit na obecní úřad, vyplnit přihlášení k poplatku za odpadové hospodářství a uhradit poplatek za všechny členy domácnosti trvale hlášené v obci Kramolna.
Pokud jsem majitel nemovitosti, která je určena k bydlení či rekreaci a nikdo v ní není hlášen
k trvalému pobytu, přihlásím se k poplatku rovněž.
Jak bude probíhat svoz směsného komunálního odpadu?
Svoz popelnic na směsný komunální odpad bude zajištěn ve všech částech shodně, a to každý týden v pátek. Majitelé rekreačních objektů si mohou pořídit vlastní popelnici nebo mohou využít
zvláštních sběrných uzamykatelných nádob určených pouze pro „chalupáře“. Ty budou umístěny
na třech místech, a to v Městské Kramolně na p.p.č. 388/3, na Kramolně na p.p.č. 266/1 a na
Lhotkách na p.p.č. 202. Klíč obdrží chalupáři po vyžádání na obecním úřadě při přihlášení
k poplatkové povinnosti.
Podnikatelé produkující odpad ze své podnikatelské činnosti na území obce Kramolna jsou povinni sami uzavřít smlouvu na svoz komunálního odpadu se svozovou firmou. Odpad vyprodukovaný
podnikatelskou činností není zahrnut v odpadovém hospodářství obce. Podnikatelům s trvalým
pobytem v obci Kramolna tím však nezaniká povinnosti hradit poplatek za obecní systém odpadového hospodářství za odpad, jež vyprodukují ve své domácnosti.
Proč dochází k této změně?
K zavedení nového způsobu zpoplatnění svozu a likvidace odpadu došlo z důvodu účinnosti nového zákona o odpadech od 1. ledna 2021. Přijetím nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.
v prosinci roku 2020 se dramaticky mění situace v odpadovém hospodářství. Poslanecká sněmovna po řadě let diskuzí odborníků i politiků přijala zákon, který zásadním způsobem „tlačí“ na zvýšení třídění odpadu ze strany obcí, potažmo občanů a zavádí negativní finanční sankci. Cena za
uložení jedné tuny odpadu na skládku je v roce 2021 celkem 1 460,- Kč bez DPH. V této částce je
obsažen i poplatek ve výši 500,- Kč, který bude v následujících letech dle nového zákona stoupat.
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K tomu ještě nový zákon zavádí váhový limit na každého trvale hlášeného obyvatele v obci. Pokud
se v dané obci vyprodukuje komunálního odpadu (tedy odpadu mířícího na skládku) více, pak
se od roku 2021 výrazně navyšuje poplatek za uložení odpadu na skládku právě za množství
„nadprodukce“ odpadu. Zákonem je nyní stanoven limit pro rok 2021 na jednoho trvale hlášeného občana ve výši 200 kg/rok. Poplatek za uložení na skládku v letošním roce činí 500,-Kč za každou jednu tunu komunálního odpadu. V případě překročení limitu na jednoho občana bude poplatek za uložení na skládku navýšen na 800,-Kč za tunu. Nutno podotknout, že Zákon o odpadech nastavuje kritéria i do dalších let tak, že se postupně snižuje limit akceptovatelného množství komunálního odpadu na obyvatele a současně se navyšuje sazba poplatku za nadprodukci odpadu.
Proto je velmi důležité, aby se co nejdůsledněji odpad třídil, snižovalo se množství odpadu putujícího na skládky a tím se zamezilo dramatickému nárůstu ceny. Následující tabulka ukazuje konstrukci výpočtu poplatku dle nového zákona o odpadech:
VÝPOČET POPLATKU DLE NOVÉHO ZÁKONA O ODPADECH
rok
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

Limit na jednoho obyvatele
200kg/osoba/rok
190kg/osoba/rok
180kg/osoba/rok
170kg/osoba/rok
160kg/osoba/rok
150kg/osoba/rok
140kg/osoba/rok
130kg/osoba/rok
120kg/osoba/rok

Poplatek do limitu
500,-Kč/t
500,-Kč/t
500,-Kč/t
500,-Kč/t
500,-Kč/t
600,-Kč/t
600,-Kč/t
700,-Kč/t
700,-Kč/t

Poplatek nad limit
800,-Kč/t
900,-Kč/t
1 000,-Kč/t
1 250,-Kč/t
1 500,-Kč/t
1 600,-Kč/t
1 700,-Kč/t
1 800,-Kč/t
1 850,-Kč/t

Již nyní je jasné, že si budeme muset zvyknout platit za odpad vyšší částky. Do množství vyprodukovaného odpadu se započítává jak směsný komunální odpad, tak odpad velkoobjemový.
V tabulce níže je uvedeno množství odpadu, jež se v obci vyprodukovalo v letech 2019 a 2020, náklady na jeho likvidaci a hrubý přepočet na jednoho obyvatele.
Rok

2019
2020

Množství
Množství velsměsného ko- koobjemovéh
munálního od- o odpadu
padu
218,84 t
3,12 t
226,74 t
5,38 t

Náklady
likvidaci
kem

na Množství odcel- padu na jednoho obyvatele
744 234,- Kč
209,99 kg
749 338,- Kč
215,52kg

Z uvedené tabulky vyplývá, že jsme se ani v minulých letech nevešli do letošního limitu množství
odpadu putujícího na skládku na jednoho obyvatele (200 kg), a ještě je z tabulky patrné, že odpadu přibývá. A to by mělo být naopak.
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Obec se snaží přispívat k redukci směsného komunálního odpadu několika způsoby: s pomocí dotace jsme rozdali domácí kompostéry. Úsilí obce však stačit nebude. Musí přispět každý občan
sám za sebe. Všichni se musíme naučit přemýšlet o vzniku odpadů již při nákupu zboží, při rozhodnutí měnit věci v domácnosti – Je nutné je vyměnit? Nešly by náhodou ještě spravit? Nehodily by
se někomu? Nešly by ještě použít k jinému účelu? A pokud již musím věc nebo jen obal vyhodit, je
nutné dbát na správné vytřídění.
Následující tabulka ukazuje množství vytříděného odpadu v naší obci v letech 2019 a 2020 a náklady na jeho likvidaci:
Rok Plast (t)
2019 14,2
2020 14,4

Náklady plast
142 661,148 005,-

Papír (t)
9,2
18,1

Náklady papír
0,29 072,-

Sklo
19,1
24,4

Náklady sklo
21 528,22 080,-

Rok

Bioodpad (t)

Nebezpečný odpad (t)

Náklady nebezpečný

2019
2020

28,5
39,5

1,4
3,1

25 128,37 948,-

Náklady na bioodpad nejsou uvedeny, protože obec má vlastní kompostárnu.
Závěrem bych ráda podotkla, že i když všichni přítomní zastupitelé hlasovali pro vydání nové vyhlášky o poplatku za odpad, jsme přesvědčeni, že nedojde k demotivaci ke třídění. Byli bychom
rádi, kdyby se třídilo ještě více. Pokud nechceme navyšovat poplatky za svoz odpadu o velké částky, je třídění přímo nutností. Je na místě si uvědomit, že tříděním, nebo lépe, předcházením vzniku odpadů, dáváme najevo, v jakém stavu chceme planetu nechat budoucím generacím.

VÍTVARNÍCI* NA LHOTKÁCH
Po roční přestávce, způsobené nařízeními české vlády, se parta amatérských výtvarníků a
fotografů z okolí, rozhodla to risknout a tuto výstavu uspořádat. Tahle parta lidí si říká
„Vítvarníci“ a to proto, i když porušuje českou gramatiku, protože se již tradičně jako už po
mnoho let konala v bývalém pohostinství U Vítů. Tento rok to bylo od 3. 10. do 9. 10. 21.
A tak bychom tímto chtěli veřejně a zpětně poděkovat panu Josefu Vítovi, který nám tohle
všechno umožnil a podporoval nás. Nyní chceme také poděkovat, že nový majitel tohoto
objektu nám nabídl ve výstavách dále pokračovat, ať už to je obecní úřad Kramolna, nebo
lhotečtí hasiči.
Jen je škoda, že několik kamarádů, kteří s námi dříve vystavovali se nezúčastnilo z důvodu
vystavování jinde, nebo zdravotních. Nevíme co přinese rok 2022, ale doufáme, že další výstava se
uskuteční. Zúčastnit se mají zájem i lidé z širšího okolí, například z Hřibojed nebo z Hradce Králové. Nezbývá než doufat, že nenastane situace, která vše zmaří. Až uvidíte plakát „Vítvarníků“
pravděpodobně v květnovém termínu, přijďte se podívat. Budeme se na Vás těšit.
VÍTVARNÍCI
*Vítvarníci jsou s

měkkým i, z důvodu, že se výstava koná v obecním domě U Vítů.
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PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA A ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Milí čtenáři i nečtenáři,
V loňském roce jsme z důvodu epidemiologické situace v naší zemi nepořádali předvánoční výstavu. Slibovali jsme si, že letos bude jistě situace jiná a my vám budeme moci ukázat, že stále máme
v naší obci šikovné ženy, které přicházejí s novými nápady. A tak jsme na konci léta začali výstavu
chystat i přesto, že počty nakažených a nemocných začaly stoupat. A výstava byla. Konala se ve
dnech 26. – 28. listopadu. Bohužel podle vládních nařízení mohli výstavu navštívit pouze očkovaní,
nebo návštěvníci, kteří nemoc v posledním půlroce prodělali. Omlouvám se tímto všem ostatním
občanům, kteří se proto zlobili na mě.
Přestože nemohli přijít všichni zájemci, návštěvnost byla velká. A to
je dobře, protože i nabídka všelijakých malých i větších dárečků byla
velká. A kdo si i tak nevybral, mohl
alespoň trochu nasát adventní atmosféru. Vše bylo doplněno výstavkou papírových betlémů, které
vlastní
p.
Jaroslav
Landa
z Náchoda. Betlémy jsou také
k vidění např. na zámku v Opočně.
Pan Landa vlastní desítky různých
betlémů. Některé jsou tematicky nebo místně zaměřené. U nás byl např. betlém, který maloval
pan Cita z Vysokova. Pro pobavení pan Landa vystavil betlém, kde všechny postavičky včetně Ježíška měly železničářskou uniformu. Znalci obce Mezilesí u Nového Města n.Met. v dalším betlému nejenže poznali obec, ale i některé postavičky vytvořené podle skutečných obyvatel.
Musím ovšem zdůraznit, jaké krásné výrobky připravily ženy, které, až na malé výjimky, jsou z naší
obce. Koupit jste si tradičně mohli výrobky z medu a včelího vosku, košíčky a misky z pedigu, náušnice, náramky a přívěsky ze skla a dalších materiálů, vánoční svícny, věnečky, dekorativní stromečky ze dřeva, šišek. To vše doplněné světýlky, lucerničkami. Na své si přišly také děti. I když
jsme museli zrušit oblíbené zdobení perníčků, háčkované hračky různých velikostí a barev děti
nadchly a množstvím předčily všechny naše minulé výstavy. Návštěvníci si mohli zakoupit také
patschworkové výrobky, jako jsou deky, dečky, polštářky, balonky, zvonečky, hvězdy, pouzdra a
taštičky. Nechyběly šité, pletené a háčkované čepice, šátky, ponožky. Kromě již známé nabídky
andílků, trpaslíčků a výrobků z drátků si mohli příchozí zakoupit mýdla, malé betlémy, skleněná
autíčka plněná pálenkou a v neposlední řadě drobná háčkovaná zvířátka, která slouží např. jako
záložka do knihy. Málem bych zapomněla, nabídka byla opět doplněna velkým množstvím perníčků nejrůznějších tvarů i barev.
Tato výstava je vždy náročná na přípravu a organizaci. Velké poděkování patří všem, kteří vytvářejí ty krásné výrobky, které se líbí nejen nám, ale podle počtu návštěvníků i mnoha lidem ze širokého okolí. Navíc ženy a dívky, které vám nabídly v každém výrobku i své srdce, zařizují i roznášku a
výlep plakátků. Při samotném průběhu výstavy pracují na 100 %, aby vše proběhlo tak, jak má.
Přesto se stále usmívají.
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Děkuji také Obecnímu úřadu, zejména paní starostce, že nám tuto kulturní akci umožnila a svou
radou a pomocí výstavu ve finále vůbec otevřít.
Vyúčtování výstavy ještě není dokončeno.
Z vybraného dobrovolného vstupného dostane
Mateřská školka na Kramolně 2 000,-- Kč a po
odečtení nutných nákladů budou za zbylé peníze
nakoupeny knížky do naší knihovny. Vyúčtování
bude, jako vždy, k nahlédnutí v knihovně.
V letošním roce ale moje práce nekončí. Stále
máme otevřenou knihovnu, a to ve středu od
14,00 do 17,00 hod. V letošním roce jsme dokoupili další regály na knihy, vybavení odpočinkového koutku, a také stůl a počítač pro veřejnost. Nabídka knih je také velká. Kdo má radši něco menšího, vybere si z několika titulů časopisů. Přijďte
se přesvědčit.
Milí čtenáři i nečtenáři, mějte krásné a pohodové Vánoce a do Nového roku vykročte tou správnou nohou.
Zdraví vás a do knihovny srdečně zve
Vaše knihovnice Iva Zelená

MŠ KRAMOLNA: „TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE“
Před několika lety úspěšně probíhal v naší MŠ projekt „Řemesla“ a proto jsme se ve školním roce
2021/2022 opět zaměřili na toto téma. Každý měsíc přibližujeme dětem jedno z našich tradičních
řemesel či v dnešním slova smyslu povolání. V měsíci říjnu nás navštívili myslivci a seznámili děti se zajímavostmi
našich lesů. V listopadu nám truhlář
ukázal práci se dřevem. Předvánoční
pečení perníčků s perníkářkou provoní
školku v prosinci. Postupně nás každý
měsíc čeká další seznámení s prací dospělých. Děti tak získávají stále nové
poznatky ze světa kolem nás. Celý prováděný projekt vede k tomu, aby se děti s řemesly nejenom seznámily, získaly představu o konkrétních činnostech daného řemesla, ale aby také dokázaly samy vyrobit konkrétní, reálný výrobek.

Pokud nám situace dovolí, rády bychom
uskutečnily akci v jarních měsících pro
rodiče a jejich děti na školní zahradě pod
názvem: „Den řemesel“. Na stanovištích
by si rodiče a děti vyzkoušeli společně
vyrobit předmět, produkt k danému ře-
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MŠ KRAMOLNA : ADVENT JE TU
V pátek 26.11. jsme se dočkali prvních sněhových vloček. V dopoledních hodinách jsme s našimi
dětmi a sborečkovými zpěváčky symbolicky přivítali čas
Adventu společným rozsvícením vánočního stromku
před mateřskou školou a týž den odpoledne rozsvícením
vánočního stromečku před Obecním úřadem. Společný
zpěv vánočních koled i návštěva probíhající vánoční výstavy v sále Obecního úřadu nás všechny příjemně naladili a vyvolali pocit radosti a těšení se na nadcházející vánoční svátky.
Za kolektiv Jitka Olléová a Helena Petrášová

SVĚTOVÁ VÁLKA – POKRAČOVÁNÍ Z KRONIKY
KRAMOLENSKÉHO OBČANA

Nedostatkem střeliva pak rekvírovali zvony ( i v Kramolně), kde měli
měděné kotle, moždíře i cínové truby, muselo se odvádět a vše marno, neb se již vědělo, že Německo a Rakousko válku prohraje a na
začátku v 18. roce již i některé pluky, zvláště 28. pluk Pražský, vypovídali službu.
Nejprve kapitulovalo Turecko, pak Bulharsko, pak i Rakousko žádalo
presidenta Spojených států severoamerických, Vilsona, o zprostředkování míru,
neb na všech frontách se prohrávalo, zvláště ve Francii generál Foch.
Pomocí tanků hnal celou německou armádu zpět a v Itálii též Rakousko prohrávalo.
Tímto končí závěrečná kapitola o 1. světové válce. Příště bude neznámým kronikářem Kramolny popisován vznik Československé
církve a o prvních bohoslužbách na Kramolně.
Zapsal: Mir. Vávra
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PROSINEC
František Hrubín

Za celý rok dala země lidem
hodně darů a teď usíná.
Na střechy sníh položil se s klidem,
vlhký u teplého komína.
Ve stavení život neustává,
všechno se tu chystá na hody,
voní jehličí i kamna žhavá,
je to vůně míru, pohody.
Zimo, obcházej si naše prahy,
krabaťte se, cesty, od zmrazků,
buďsi ještě na sluníčku záhy,
ale stále je čas na lásku

Photo credits: freepik.com, soukromý archiv přispěvovatelů.

