OBEC KRAMOLNA

ZPRAVODAJ
PROSINEC 2020

Vážení a milí spoluobčané,
nastal prosinec a s ním bilancování událostí letošního náročného roku. Roku plného těžko
předvídatelných změn, které zkouší naši trpělivost a odolnost. Právě proto nejspíš zůstane rok
2020 v naší paměti jako rok výjimečný. Nebylo to jednoduchých dvanáct měsíců, ale určitě v
nich všichni najdeme i světlé dny a hezké zážitky. Možná nám dokonce tento výjimečný rok
přinesl i něco výjimečného. Jestli totiž byl k něčemu rok 2020 ideální, byla to změna. Nechme
se překvapit, co přinesou dny příští. Vyhlížejme to s pevnou vírou, že platí přísloví „vše zlé je k
něčemu dobré“. Děkuji vám všem za vzájemnou podporu a soudržnost, kterou jsme díky současné situaci mohli znovu oživit.
Přeji vám klidné Vánoce a šťastné vykročení do roku 2021 s veselou myslí a pevným zdravím.
Vaše starostka Jitka Kropáčková a obecní zastupitelstvo

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM
Letos realizované práce na stavebních projektech byly spojené s vyšší mírou hluku i prašnosti.
Děkujeme všem občanům za trpělivost a vstřícnost, se kterou tyto dočasné obtíže překonali a
jsme rádi, že výsledkem je užitek pro nás všechny.

ADVENTNÍ VÝZDOBA
V adventním období se obec rozsvítila světly předvánoční výzdoby domů a zahrad. Je to pěkný sváteční pohled. O to víc nás překvapila zpráva, že u jednoho rodinného domu v obci byla
výzdoba odcizena. V adventním čase to zamrzí dvojnásob.

ZÁSILKOVNA
V obchodě čp. 145 na Kramolně zařídil nájemce nově výdejní místo Zásilkovny. Je to výborná
služba, kterou už mnozí občané nadšeně využívají. Vyzvedávat i podávat zásilky lze během
otevírací doby prodejny.

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA OBCE KRAMOLNA 24. 9. 2020
Zastupitelstvo obce Kramolna, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v
souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s §
13 vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, za použití § 171 a následujících zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v souladu s § 35 odst.2 a § 84 odst. 2 písm.x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
se seznámilo s předloženým návrhem Změny č.1 ÚP Kramolna a jeho odůvodněním,
souhlasí s vyhodnocením výsledků projednávání Změny č. 1 ÚP Kramolna a bere na vědomí stanovisko krajského úřadu,
ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh Změny č. 1 ÚP Kramolna není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se
stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu,
vydává „Změnu č. 1 územního plánu Kramolna“ formou opatření obecné povahy
Zastupitelstvo obce Kramolna neschvaluje žádost o změnu ÚP obce Kramolna č.j. OKRA
505/2020.
Zastupitelstvo obce Kramolna neschvaluje žádost o změnu ÚP obce Kramolna č.j. OKRA
530/2020.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
18.12.2019 na "Zateplení prodejny potravin v obci Kramolna čp. 145" s firmou Ingplan s.r.o., Velká
Jesenice 1, 552 04 Velká Jesenice, IČ 63217031 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne
2.6.2020 na "Výměnu oken v obecních bytech Kramolna čp. 145" s firmou Ingplan s.r.o., Velká Jesenice 1, 552 04 Velká Jesenice, IČ 63217031 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
6.4.2020 na "Opravu kaple Panny Marie na Kramolně (Sýkorova kaple)" s firmou Jan Vítek, Olešnice 171, 549 41 Červený Kostelec, IČ 03113914 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
30.7.2020 na "Úpravu veřejného prostranství, parkoviště Kramolna" s firmou Alprim s.r.o., Velké
Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČ 28811470 a pověřuje starostku podpisem dodatku.
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje zrušení záměru prodeje nadbytečného majetku příkopového ramene BERTI model FB G 250 dle znaleckého posudku, schváleného usnesením č.
XX/11/2020 ze dne 29.7.2020.
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH na odbornou přípravu, poskytované Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR.
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Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 20ZPD10–0134 na realizaci projektu s názvem "Oplocenky Kramolna" a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA OBCE KRAMOLNA 9. 11. 2020
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2020 ze
dne 30.7.2020 na „Opěrnou zeď, oplocení a zpevněné plochy u č.p. 145 Kramolna“ s firmou Petr
Hepnar, Ttrubějov 49, 547 01 Náchod, IČ 60898712 a pověřuje starostku podpisem dodatku.
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje přijetí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 13 440,- Kč od Ministerstva zemědělství.
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje přijetí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 40 480,- Kč od Ministerstva zemědělství.
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje přijetí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 ve výši 147 825,- od Ministerstva zemědělství.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje odpis pohledávek poplatků za odpady pro rok 2020 ve
výši 39 395,- Kč a odpis pohledávky ze psů pro rok 2020 ve výši 7.300,- Kč.
Zastupitelstvo Obce Kramolna souhlasí se snížením penále firmě Rostislav Dudek, Přibyslav 72,
549 01 Nové Město nad Metují, IČ 48419729 tak, že z naúčtované ceny penále bude odečtena
hodnota daru 18 tis. Kč pro MŠ Kramolna a zbývající částka pak bude snížena o 50%. Konečná cena penále bude tedy 17 075, 46 Kč.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr na zpracování příslušné projektové dokumentace na budovu Lhotky č.p. 11.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje záměr nákupu části pozemku p.č. 180/17 k.ú. Kramolna od současného majitele p. Petra Háze, nar.23.3.1977, bytem Družstevní 652, 552 03 Česká Skalice a pověřuje starostku přípravou příslušné smlouvy.

INFORMACE Z MIMOŘÁDNÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE KRAMOLNA
DNE 30. 11. 2020
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 9/40/20/0051/
Ha/N se Správou silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice, ID 70947996, která vykonává vlastnická práva Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí
1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 1. Jedná se
o doplnění pozemků dotčených stavbou chodníků na Trubějově, kterými jsou pozemkové parcely
č. 306/8 a 369, oba v k.ú. Trubějov.
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Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí dotace ve výši 635 322,- Kč na akci „Dětská hřiště v obci Kramolna + přidružené části od Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ a pověřuje starostku podpisem Rozhodnutí.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ
ČR prostřednictvím kraje na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2020 ve výši 3.200,- Kč.
Zastupitelstvo obce Kramolna na základě žádosti TJ Sokol Kramolna ze dne 23.11.2020 schvaluje změnu bodu č. 1 „Smlouva č. P02/2020“ a pověřuje starostku k podpisu dodatku č. 1 ke
smlouvě č. P02/2020 ve znění:
1) Poskytovatel rozhodl usnesením č. XXIV/7/2020 ze dne 30.11.2020 o změně čerpání dotace
takto:
a) Úhrada energií (elektřina, voda) 20 000,- Kč,
b) Na materiál, opravy a údržbu 20 000,- Kč.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

STAVEBNÍ AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2020
ZATEPLENÍ PRODEJNY POTRAVIN V OBCI KRAMOLNA ČP. 145

Tento projekt byl je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Předmětem podpory je komplexní zateplení vytápěné obálky budovy.
Jedná se o výměnu otvorů výplní, zateplení obvodových stěn a zateplení střešní konstrukci v 1 NP.
Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy. Celkové náklady
2 810 495 Kč. Celkové způsobilé výdaje 1 520 159,- Kč. Dotace EU: 603 064 Kč (40.%). Řídící orgán: Ministerstvo životního prostření, zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí
ČR.
Z vlastních prostředků obec zateplila okna v bytech v 2 NP ve výši 281 970,- Kč a provedla stavební
úpravy prodejny v 1NP objektu čp. 145 – průvlak a změnu užívání skladu na prodejní plochu
v celkové částce 136 165,- Kč.
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DOPLNĚNÍ INFRASTRUKTURY OBCE, ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U OBECNÍ BUDOVY A
VÝSTAVBA PARKOVACÍCH PLOCH V CENTRU OBCE

Obec zrealizovala v letošním roce projekt "Doplnění infrastruktury obce, úprava veřejného prostranství u obecní budovy a výstavba parkovacích ploch v centru obce". Tento projekt obsahuje
dvě akce - "Opěrná zeď, oplocení a zpevněné plochy v čp. 145, Kramolna" a "Úprava veřejného
prostranství - parkoviště Kramolna". Na tento projekt byla poskytnuta dotace z Královéhradeckého kraje z DOTAČNÍHO FONDU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ve výši 900 tis. Kč.
Celkové náklady na akci „Úprava veřejného prostranství – parkoviště Kramolna“ (u řadovek za
obecním úřadem) činily 1 099 291,- Kč. Bylo vybudováno 28 parkovacích míst pro osobní automobily. Celkové náklady na akci „Opěrná zeď, oplocení a zpevněné plochy u čp. 145 Kramolna“ činili
1 705 521,- Kč. V rámci projektu došlo k úpravě prostranství u nemovitosti, která zajistí odpovídající prostory jak pro parkování obyvatel bytů, tak pro parkování zákazníků obchodu a mateřské
školy. Současně byla kvůli zabránění sesuvu půdy ve svahu, vybudovaná opěrná zeď a plot.
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OBNOVA NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY – KAPLE PANNY MARIE (SÝKOROVA KAPLE)

V letošním roce obec zrealizovala akci „Oprava kaple Panny Marie na Kramolně (Sýkorova kaple)“.
Jedná se o obnovu kaple, která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek. Oprava byla
provedena v rozsahu prací podstatných pro zachování její souhrnné památkové hodnoty: celková
obnova – obnova střechy, omítek, dlažby a kamenného soklu a další související práce. Na tento
projekt byl poskytnutý finanční příspěvek ve výši 120 000,- Kč z Ministerstva kultury ČR
z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působnostní. Celkové náklady na
projekt 255 912,- Kč. Z vlastních prostředků obec opravila
chodníček okolo kaple ve výši 43 000 tis. Kč.

HAVARIJNÍ OPRAVA KANALIZACE A OPRAVA SUTERÉNNÍHO ZDIVA V MŠ KRAMOLNA

Na konci loňského roku byl zjištěn havarijní stav kanalizace na Mateřské škole, Kramolna. Akce se
dokončovala spolu s opravou suterénního zdiva, které bylo celé podmáčené. Bylo nutné vše ode
zdi po celé délce vybagrovat a vytvořit ztracené bednění kvůli cirkulaci vzduchu. Místo dlažby byla
rozšířena komunikace po celé šířce. Obě akce obec financovala pouze z vlastních prostředků , celková částka v letošním roce činila 1 082 268,- Kč.
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DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V OBCI KRAMOLNA + PŘIDRUŽENÉ ČÁSTI

Na podzim letošního roku byla ještě zrealizována akce „Dětská hřiště v obci Kramolna + přidružené části“ Pro dětská hřiště byly použity herní prvky - street workoutová sestav sestava, 3x samostatně stojící fitness stroj, kovová prolézací sestava a 2x venkovní víceúčelová posilovna. Součástí
jsou i lavičky z recyklovaného plastu, koše na třídění odpadů, naučná tabule a výsadba ovocných
keřů. Herní prvky jsou umístěny ve všech částech obce. Poskytovatel dotace je Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR. Celkové náklady 938 583,- Kč, poskytnutá dotace ve výši 635 322,- Kč.

PEDIKÚRA – TERMÍNY V ROCE 2021
V roce 2021 bude i nadále p. Jaroslava Klímová provádět pedikúru, vždy první pondělí v měsíci, od
8 hodin, a to na Obecním úřadě na Kramolně.
Termíny:
4.1.2021
1.2.2021
1.3.2021
5.4.2021
3.5.2021
7.6.2021

7.7.2021 /středa/
2.8.2021
6.9.2021
4.10.2021
1.11.2021
6.12.2021

Na vaši návštěvu se těší p. Jaroslava Klímová, IČ 69140189, tel. 728 513 946. Cena je 120,-.

7

VÁNOČNÍ VÝSTAVA 2020
Milí čtenáři i nečtenáři,
v průběhu několika posledních let jsem na tomto místě hodnotila úspěšnost naší předvánoční výstavy. Bylo to vždy milé zahájení adventního času. Zastavení se v zaběhnutém shonu a zamyšlení
se nad smyslem Vánoc. Naše šikovné a pracovité ženy připravily pro vás vždy mnoho vánočních
dárků. Domů jste si mohli odnést nejrůznější, často voňavé drobnosti, které jistě udělaly radost
vašim nejbližším. Letošní rok je ale jiný. Epidemiologická situace nám nedovolila tuto akci uskutečnit. Ale nebuďte z toho smutní. Příští rok bude jistě líp. Už nyní máme nové nápady, které uskutečníme a vy jistě budete opět spokojeni.
Využívám této příležitosti, abych vám oznámila, že naše knihovna je opět otevřena. Při dodržování
podmínek, tj. zakrytí dýchacích cest rouškou a použití dezinfekce rukou je možné opět si vybrat
knížky osobně. Pokud si přesto někdo z vás netroufá přijít osobně, můžete se na mě obrátit na tel.
č. 721 220 254. Domluvíme se, které tituly byste si chtěli přečíst a já vám donesu knížky ke dveřím
vašeho domu. Vrácení knížek provedeme obdobně. Máme mnoho krásných titulů nejrůznějších
žánrů pro dospělé i děti. Nabízíme také zajímavé časopisy, které vás rozveselí, poučí nebo inspirují. Byla by jistě škoda, aby knihy ležely jen tak na policích a snášel se na ně prach.
Přejme si všichni společně, abychom ty letošní Vánoce strávili v kruhu milující rodiny a abychom
byli všichni zdraví. Do nového roku vykročme s nadějí, že všechno zlé pomine a my budeme zase
žít s radostí a beze strachu.
Vaše knihovnice Iva Zelená

ZE SOUKROMÉ KRONIKY: 1. SVĚTOVÁ VÁLKA
Odvody mužů se různě střídaly, až došlo i na odvody nevojáků. Kdo byl jen trochu způsobilý, byl
odveden a v krátkém čase musel rukovat, až došlo na 17 a 18tiletí mladíky. Aby rodiny netrpěli
nedostatkem, kteří mužové byli na vojně, vyplácely se na berním úřadě v Náchodě, vždy prvního
v měsíci, podpory. Na hlavu 1korunu a 80 haléřů denně. První léta 1914 a 15 to ještě šlo, pak ale
nastal nedostatek potravin a všeho vůbec, byly zavedeny chlebenky - moučenky, které vždy jednou týdně u obecního úřadu se rozdělovaly.
Roky 1916 a 17 bylo již skoro zle, málo se dostávalo a ještě vše špatné, mouku černou, to milý Bůh
ví, s čím byla míchaná, bramborovou a ovesnou mouku, ovesnou rýži i se slupkama, jako pro koně, boby, řepa, mrkev, atd., co hejtmanství ustanovilo. Pak zavedeny byly cukřenky, 1 kg na měsíc,
mýdlenky, tabačenky, též na měsíc a i do fronty se chodívalo, někdy do Náchoda do hlavní trafiky,
atd. Peněz bylo dost, ale živobytí žádné. Chodilo se do kraje shánět mouku, nebo něco k snědku,
což bylo zakázáno. Četníci a špionéři to stíhali a brali lidem, kteří něco sehnali. V kraji, který sedlák něco měl, již ani za drahé peníze nechtěl nic nechati, jen za výměnu, cukr, tabák, petrolej, takže mnoho rodin sladili radši s přepašovaným cukerínem z Pruska, a ze řepy dělali syrup, aby pár
dkg mouky vyhandlovali.
Nesvědomitým keťasům mnohá žena poslední košili a spodničku vyměnila, aby nasytila své hladové děti a sama sebe, neb o vše byla velká nouze. Rekvizice stíhala rekvizici, četníci se starostou a
nebo výborem chodili od stavení ke stavení a kdo měl nějaké váživo, buďto to odpočítali, nedostal
lístky a nebo dokonce mu to vzali. I brambory se musely odvádět, měřily se řádky na poli, do sklepů je chodili měřit, a komu drobet přes počet přebývalo, musel je k obecnímu úřadu odvést a zase se přidělovali těm, kteří neměli.
Z kroniky opsal: Mir. Vávra
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HASIČI KRAMOLNA V ROCE 2020
Činnost sboru byla v letošním roce poznamenána pandemií, což se nejvíce dotklo sportovní činnosti, taktéž byla utlumena činnost výjezdové jednotky obce, protože byla zrušena školení HZS i
námětová cvičení výjezdových jednotek okresu Náchod. Pochopitelně byl zrušen i Hasičský ples,
který měl být v letošním roce jubilejní 20.
Veškeré hasičské soutěže se mohly pořádat až od července do konce září a proto byla Náchodská
hasičská liga zúžena pouze na 5 soutěžních utkání.
Po slabších výkonech v minulých letech zaviněných stárnutím členů týmu se podařilo družstvo
mužů „omladit“ kvalitními sportovci z okolních obcí. Tento tým dokázal vyhrát dvě soutěže: ve
Vršovce a domácí soutěž na Kramolně. Celkově tým mužů obsadil 3. místo a je příslibem úspěchu
pro další ročník NHPL.
Soutěžní družstvo žen se rozrostlo o nové členky, takže obec Kramolnu mohly reprezentovat 2
týmy. Podařilo se vybojovat
několik třetích míst a na domácí soutěži se umístily na
pěkném 2. místě. Obě družstva žen mají šanci v příštím
roce bojovat o přední příčky.
V případě zájmu reprezentovat Kramolnu
v hasičském sportu rádi přijmeme další členy a členky
do týmu. Kontaktujte nás
na e-mail hasicikramolna@email.cz
Rádi bychom poděkovali
obci Kramolna, hlavnímu
sponzoru soutěžních družstev Ing. Petru Ratsamovi
Družstvo SDH Kramolna na domácí soutěži v srpnu 2020
(firmě NTC STAVEBNÍ
TECHNIKA spol. s r. o. Česká Skalice) a firmě SaarGummi Czech, s. r. o. Červený Kostelec za finanční podporu.
Výjezdové jednotce obce bylo letos nahlášeno 8 výjezdů operačním střediskem HZS Hradec Králové, vesměs se jednalo o odklízení a rozřezání padlých stromů na místních komunikacích a
v blízkém okolí Kramolny.
Závěrem bych ráda jménem SDH Kramolna popřála všem obyvatelům naší obce krásné vánoční
svátky plné pohody a klidu.
Alena Králíčková
Za SDH Kramolna
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Nezapomeneme na březnové období, které nás zahalilo do roušek, školku uzavřelo na dva měsíce
a děti tak připravilo o spoustu krásných naplánovaných aktivit. S návratem do školky
po ,,koronavirových prázdninách“ se náš každodenní pobyt omezil z hygienických a bezpečnostních důvodů na školní zahradu. Pokud to počasí dovolilo, na čerstvém vzduchu probíhala veškerá
vzdělávací činnost i aktivity.
Nenechaly jsme se odradit vzniklou situací a nadále jsme se snažily dětem, i když v omezených
možnostech, připravit zajímavý program. V červnu byl realizován týden dětského úsměvu, ve kterém na děti čekaly pohádky hrané personálem školy. Nechyběl ani zábavný balónkový den, stezka
Ferdy Mravence a den „Malých malířů“ na školní zahradě. Další týden byl věnován sportu, kde si
děti zasportovaly v různých disciplínách. Ve sportovním duchu pokračovali budoucí školáci i při
přespávání ve školce. Řádně se pak rozloučili s naší školičkou šerpováním .
První měsíce školního roku 2020-2021 patřily nejen seznamování se s kamarády, ale i karanténním omezením. V září proběhlo zábavné dopoledne plné her dětibraní. Nechyběla hraná pohádka a dále naši vzdělávací nabídku obohatily zajímavé výukové programy. V říjnu následovalo zastavení chodu celé školy karanténou, která trvala až do poloviny měsíce listopadu. Návrat dětí po
karanténě byl v menším počtu, ale naše snažení se nezmenšilo dopřát dětem vyžití naší školy.
Společně jsme oslavili posvícení, zahráli jsme si na strašidla, přivítali jsme Martina a jeho družinu a
vykopali jsme podzimní poklad a zároveň jsme se rozloučili s Podzimníčkem.
Celý kolektiv a děti z mateřské škole děkují panu Chien Tran Cong za ušité roušky pro děti a dobroty.
Zapsala Bc. Kateřina Libichová
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CENY VODNÉHO A STOČNÉHO NA ROK 2021

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 – INFORMACE
Na obecním úřadě Kramolna je umístěna kasička pro Tříkrálovou sbírku, kterou tradičně pořádá Oblastní charita Náchod.
Přispět do sbírky můžete
během úředních hodin
od 9. 12. 2020 do 27. 1.
2021.
Děkujeme.
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VÁNOČNÍ SONET
Richard Homolka
Čas rozsvícených stromečků
nás objal vůní pryskyřice.
Není sníh v zimě na vlečku,
jen mrazík občas škádlí plíce.
Oblékáme se do něhy,
jsme všichni z jejích prominentů,
hledíme zblízka na břehy
novoročního kontinentu.
Penízky úsměvů plaťme si za vlídnost, která nás nebolí.
Ať mlčí černé klávesy, ať život nechodí o holi.

Photo credits: freepik.com, soukromý archiv přispěvovatelů.

