OBEC KRAMOLNA

ZPRAVODAJ
BŘEZEN 2021

Vážení spoluobčané,
letošní jaro všichni vyhlížíme a vítáme s nadějí, že spolu s ním konečně přichází i světlo na
konci tunelu - zlepšení koronavirové situace. Doufám, že nový rok bude lepší než ten předchozí. Poslední měsíce prověřily naši trpělivost a odolnost. Přes všechna úskalí život běží dál a
přináší události, se kterými Vás chci v tomto Zpravodaji seznámit.
Přeji Vám hezké jaro a příjemně strávené Velikonoce.
Vaše starostka Jitka Kropáčková

TECHNICKÉ INFORMACE
ODPADY
Jak většina z vás ví, je u obchodu na Kramolně umístěn speciální odpadový kontejner na použité jedlé oleje a tuky z domáctností. Přibývají případy, kdy do tohoto kontejneru někdo vhodí
jiné předměty nebo naopak láhve s olejem jsou postavené k ostatním kontejnerům v jiné části obce. Správný postu je tento: Vychladlý olej nalijte do PET lahve (nikdy ne skleněné!). Až
bude lahev plná, vyhoďte ji výhradně do kontejneru na tuky. Děkujeme.

ČÍSLA POPISNÁ A OZNAČENÍ SCHRÁNEK
Přes opakované výzvy stále někteří majitelé domů v obci neoznačili své nemovitosti popisným
číslem. Tuto povinnost vlastníkům přitom ukládá zákon. U některých domů není viditelné číslo popisné od přístupu k domu /plotu, branky aj./. Označte, prosím, v tomto případě číslem
popisným schránku na dopisy.

OHLEDUPLNOST
S blížícím se jarem nabývá na aktuálnosti dodržování ohleduplných pravidel vzájemného soužití. Pro osvěžení citujeme z výzvy nazvané „Ohleduplnost“, která byla zveřejněna v roce
2017:
„Neděle a státem uznané svátky jsou určeny k odpočinku, proto se zdržte hlučných pracovních aktivit (např. sekání trávy sekačkou či řezání dříví motorovou pilou). I když to
v pracovním týdnu všechno udělat nestihnete, mějte na paměti, že jsou mezi vámi lidé, pro
které je odpočinek nutností, ne nadarmo se říká, že ticho léčí. Vaši sousedé to určitě ocení.“

INFROMACE ZE ZASTUPITELSTVA OBCE KRAMOLNA DNE 17. PROSINCE
2020
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje navržené rozpočtové provizorium na rok 2021. 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, jejichž úhrada je plánovaná na počátek roku následujícího.
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 její provoz do 15.1.2021.
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 31.12.2020.
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Kramolna za rok 2020.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 547 01
s firmou DIMATEX CS, spol. s r.o., Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou, IČ 43224245, a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 2.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Dodatku č. II ke Smlouvě na zajištění pečovatelské služby s Městským střediskem sociálních služeb Marie, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod, IČ
70947589 na dobu určitou do 28.2.2021 a pověřuje starostku podpisem
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nabídky a schvaluje přidělení veřejné zakázky „Chodník Kramolna III/30413 – projektová dokumentace“ uchazeči Ing. Filip Eichler, projektování dopravních staveb, Nábřežní 322, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 76176355 a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
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Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem, kterou obec kupuje do výlučného vlastnictví odměřenou část pozemku par.
180/7 vedenou na LV č. 5797 označenou jako a) o výměře 27 m2 nově sloučenou s poz. parc. č.
180/14 ve vlastnictví kupujícího, tedy odměřenou geometrickým plánem č. 462-205/2020 pro
obec Kramolna v katastrálním území Kramolna v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod. Zastupitelstvo současně pověřuje starostku
podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Směrnici o krátkodobém pronájmu nebytových prostor obce Kramolna č. 2/2020 včetně znění návrhu Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových
prostor obce Kramolna s platností od 1.1.2021.
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí podání Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných z rozpočtu Ministerstva zemědělství na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů ve výši 14 292,- Kč.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Ceník služeb v obci Kramolna na rok 2021.
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2020.

INFORMACE ZE ZASTIPITELSTVA OBCE KRAMOLNA DNE 21. LEDNA 2021
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Dodatku č. III ke Smlouvě na zajištění pečovatelské služby s Městským střediskem sociálních služeb Marie, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod, IČ
70947589 a pověřuje starostku podpisem dodatku č. III.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje vybudování autobusové zastávky bez přístřešku na
Prutech, k.ú. Trubějov, a dále nový sjezd na pozemku p.č. 197/1, k.ú. Trubějov, (viz. příloha)
k povolení stavby „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“ v katastrálním území Městská Kramolna,
Trubějov a Kramolna. Vybudování autobusové zastávky bez přístřešku a nový sjezd na pozemku
p.č. 197/1 v k. ú. Trubějov požaduje spoluvlastník pozemku p.č. 197/1 v k.ú. Trubějov, který podal
za vlastníky pozemku odvolání k veřejné vyhlášce „Společné rozhodnutí č. 38/20“, vydané dne
28.12.2020 Městským úřadem Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství. Požadavku bude
vyhověno za předpokladu, že vezme zpět své odvolání ze dne 10.1.2021, a to nejpozději do
25.1.2021.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje podání žádosti o příspěvek z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury pro rok 2021 na opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy
nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace
na akci „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“. Poskytovatel dotace – Státní fond dopravní infrastruktury.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem, kterou obec kupuje do výlučného vlastnictví odměřenou část pozemku par.
180/7 vedenou na LV č. 5797 označenou jako a) o výměře 27 m2 nově sloučenou s poz. parc. č.
180/14 ve vlastnictví kupujícího, tedy odměřenou geometrickým plánem č. 462-205/2020 pro
obec Kramolna v katastrálním území Kramolna v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod. Zastupitelstvo současně pověřuje starostku
podpisem kupní smlouvy.
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Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy č. 245 B s firmou Technické služby Náchod, s.r.o., Bílkova 196, 547 01 Náchod, IČ 25270095 a pověřuje starostku podpisem dodatku smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č.
8603405338 s firmou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní
665/21, 186 00, Praha 8, Česká republika, IČ: 47116617 a pověřuje starostku podpisem Dodatku č.
3.

SPOLEČENSKÉ INFORMACE
V ROCE 2020 SE V NAŠÍ OBCI NARODILI:
Truněčková Vendula, Kramolna
Jirouschek Adam, Lhotky
Housa Tomáš, Trubějov
Kahounová Klára, Kramolna

Foglar Sofie, Kramolna
Seidel Tobiáš, Kramolna
Francová Adéla, Kramolna
Šurkal Dominick, Kramolna

V ROCE 2020 NÁS OPUSTILI:
Kosinková Alena, Kramolna
Špaček Karel, Kramolna
Kalužný Jaromír, Kramolna

Hartmanová Jaroslava, Lhotky
Rajl Josef, Kramolna
Baše Antonín, Trubějov

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Vážení občané,
zúčastněte se sběru nebezpečného odpadu z Vaší domácnosti, který pro Vás zajistí Technické
služby Náchod s.r.o. ve spolupráci s firmou EKO-SERVICE 2000 s.r.o.
VE VAŠÍ OBCI BUDE VOZIDLO PŘISTAVENO V PÁTEK 16. DUBNA 2021.
Místo přistavení a doba sběru:
Kramolna u OÚ
15,00 - 15,15 hod
Lhotky aut. zast.
15,30 - 15,45 hod
Trubějov aut. zast. 16,00 - 16,15 hod
Druhy odebíraných odpadů:
Staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, zářivky, výbojky, motorové oleje a maziva, olejové filtry, mořidla, spreje, pneumatiky, televizory, chladničky,
mrazničky, … (spotřebiče nerozebírejte a předávejte kompletní).
Žádáme občany, aby odpad předávali přímo obsluze vozidla.
Chraňte své životní prostředí před nebezpečnými látkami!
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SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
V pondělí 19. dubna 2021 dopoledne bude probíhat svoz železného šrotu. Stačí, když kovový odpad připravíte před dům (nejlépe v neděli odpoledne).

SKLÁDKA BIOODPADU - DEPONIE
Skládka bioodpadu bude otevřena od 1. dubna 2021 v těchto dnech:
Středa 10 – 12 hodin
Sobota 9 – 12 hodin

14 – 17 hodin
14 – 16 hodin

ZŠ KOMENSKÉHO—ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
dovolujeme si Vás pozvat k zápisu Vašich dětí do 1. třídy naší Základní školy, Náchod, Komenského 425. Ten se uskuteční ve dnech 7. a 8. dubna 2021. Jakou formou zápis proběhne, není, vzhledem k současné epidemiologické situaci, zatím jasné. Sledujte proto naše webové stránky
www.komenskehozsnachod.cz , kde naleznete všechny potřebné informace, včetně elektronické
přihlášky k zápisu (bude zpřístupněna po 10. 3. 2021). Jako spádová škola pro Vaši obec Vám nabízíme:
 Přednostní přijetí Vašeho dítěte na základě spádovosti,
 kvalitní pedagogický sbor,
 nově zrekonstruované a vybavené třídy a herny v samostatně stojící budově v Sokolské ulici,
kde děti mají také svoji jídelnu a družinu. Proto je možné dát dítě do družiny ráno v 6 hodin a vyzvednout si ho do 17 hodin. Po celou dobu je o něho vzorně postaráno,
poloha školy je na cestě z Náchoda do Vaší obce.
S jakýmikoliv dotazy se obracejte na zástupkyni ředitele pro 1. stupeň paní Jaroslavu Štěpovou
buď mailem (jaroslava@na-zskom.cz ) nebo telefonicky 601 169 843. Budeme se na Vás těšit.

SVOZ ODPADU POMOCÍ VELKOKAPACITNÍHO KONTEJNERU
SVOZ ODPADU POMOCÍ VELKOKAPACITNÍHO KONTEJNERU BUDE PROVEDEN
V SOBOTU DNE 21. KVĚTNA 2021 NÁSLEDOVNĚ:
Městská Kramolna
8,00 - 8,15 hod
Obecní úřad
8,30 - 8,45 hod
Kramolna prodejna 9,00 - 9,15 hod
Pruty zastávka
9,20 - 9,30 hod
Trubějov
9,45 - 10,00 hod
Lhotky
10,15 - 10,30 hod
Tato akce neslouží ke svozu nebezpečného odpadu, odpadu určeného pro kompostování a
stavební suti.
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OBNOVA KAPLE PANNY MARIE NA KRAMOLNĚ /KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Kaple zasvěcená Panně Marii též zvaná Sýkorova se nachází na velmi exponovaném místě, na historické křižovatce cest mezi Kramolnou, Vysokovem a Náchodem. Jedná se o nevelkou šestibokou
zděnou kapli barokního původu se stanovou střechou zaklenutou klášterní klenbou v interiéru.
Dle písemných zmínek byla založena již v roce 1415, avšak z původní středověké kaple se patrně
nic nezachovalo. Aktuální podoba kaple pochází z roku 1777 nebo 1778, kdy kaple prošla výraznou přestavbou, alternativně byla postavena znovu na stejném místě. Traduje se, že kapli nechal
vystavět na své náklady statkář Sýkora, který bydlel v blízkém a široko daleko ojedinělém gruntu u
křižovatky č.p.39 (dnes č.p. 98) krátce po pobytu pruského krále Fridricha II. Velikého. Ten u něj
několik dní pobýval s hlavním vojenským stanem za tzv. “bramborové války“. Přesný důvod stavby
však neznáme. Není jisté, zda nechal zbudovat kapli, jako poděkování, že pruské vojsko odešlo bez
větších škod a nebo byla starší kaple poškozena pruským vojskem natolik, že musela být vystavěna znovu. Autorství kaple je rovněž neznámé. Nicméně jde o velmi kvalitní příklad přenesení velké
architektury barokního klasicismu do drobného měřítka venkovské kaple s řadou atypických a zajímavých prvků.
Kaple v roce 2020 prošla kompletní obnovou financovanou obcí Kramolna a prostřednictvím finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (ve výši 120 tis. Kč). Kaple se nacházela v celkově zanedbaném stavu, obrostlá keři. Její fasády byly silně zasolené, opatřené tvrdými a nepropustnými
cementovými omítkami. Střecha byla opatřena dožívajícím asfaltovým šindelem a interiér kaple
s betonovou podlahou byl silně zavlhlý a promáčený do úrovně dvou metrů. Cílem obnovných
prací bylo odstranění těchto závad a navrácení vnější podoby kaple do důstojné podoby, která by
odpovídala její architektonické a kulturněhistorické hodnotě. Ideálem byl návrat ke starší barokní
či klasicistní podobě k roku 1777, kdy byla kaple přestavěna do současných dimenzí. Nicméně
k tomuto záměru se nám nepodařilo získat žádné starší obrazové podklady ani fotografie, které by
vypovídaly o její podobě před rokem 1934. K dispozici jsme měli pouze fotodokumentaci z 50. a
60. let 20. století, která dokládala podobu kaple pouze k roku 1934, kdy kaple prošla poslední velkou rekonstrukcí a získala svůj charakteristický vzhled; břízolitové omítky a krytinu z eternitu. Pro
nedostatek podkladů jsme se proto rozhodli respektovat stávající vzhled fasád, při kterém by byly
pouze obměněny omítky za vápenné, které by napomohly redukovat vlhkost stavby. Prvotním záměrem bylo zopakování nárožních pilastrů s hladkou štukovanou omítkou, která by kontrastovala
„s barokní“ hrubou házenou omítkou v hluboko posazených lizénových rámech. Koncept vycházel
z analogických příkladů obdobných kaplí ze stejného období. Nakonec bylo nutné tento záměr
kompletně přehodnotit, neboť po odstranění stávajících břízolitových omítek v silné vrstvě bylo
odhaleno původní architektonické členění fasád kaple, které bylo zcela odlišně od stávajícího pojetí. Detaily původních profilací říms bylo možné vysledovat z fragmentů profilovaných cihel, které
původní omítané prvky vynášely. Architektonické řešení bylo mnohem zdobnější a jemnější, než
se původně předpokládalo. Pilíře byly výrazně užší a prolamované na nárožích, zakončené profilovanými hlavicemi, které dále vynášely široké kladí s korunní římsou. V průčelí kaple po obou stranách vchodu byly nalezeny také dvě zazděná kruhová okna. Na základě těchto podkladů tak bylo
možné věrně obnovit původní vzhled fasád z období barokního klasicismu a to včetně kruhových
oken. Všechny štukatérské práce byly provedeny na vysoké řemeslné úrovni. Omítky byly míchané z hašeného vzdušného vápna a křemičitých písků, dle tradičních poměrů. Štukované prvky byly
vytaženy na čisto pomocí hrubšího vápenného štuku a zatřeny tradičními vápennými nátěry.
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Barevnost fasád byla odvozena z drobných fragmentů nalezených na kapli a zvolený odstín žluté
věrně odpovídá barokním nátěrům užívaným v minulosti.
Souběžně s obnovou fasády bylo nutné řešit i problém se silně provlhlým zasoleným zdivem a nevyhovujícím terénem kolem kaple. Zasolené omítky do výše 0,5 byly odstraněny a terén kolem
kaple výrazně prohlouben a odvodněn pomocí drenáže. Kaple byla doplněna po svém obvodu o
nový sokl z pískovcových desek a o nový vyspádovaný okapový chodníček z pískovcových odseků.
V interiéru byla nahrazena nepropustná betonová dlažba novou cihelnou dlažbou ve tvaru šestiúhelníků na hutněném loži. Všechny tyto úpravy spolu s nově obnovenými okny by měly přispět
k co nejlepšímu odvětrání kaple a ke zmírnění silné vlhkosti základového zdiva.
Střecha byla opatřena novou krytinou z modřínových štípaných šindelů. Štípaný šidel byl vybrán
záměrně, aby došlo k propojení vzhledu nově rekonstruovaných fasád se střechou. Jedná se o
kontextuální krytinu, která byla na konci 18. století hojně používaná a která byla s největší pravděpodobností na kapli použita. Společně se střechou byl renovován rovněž kamenný vrchlík, který
zakončuje a přitěžuje vrchol celé střechy. Jde o pozoruhodný architektonický prvek celé kaple,
který nemá mnoho obdob. Nevíme, proč zde byl osazen a jaký byl jeho původní účel. Jde o velký
kruhový kámen z červeného pískovce, který má po stranách vysekané půlkruhové výžlabky svrchu
lemované ornamenty, a na kterém je postavena kamenná piniová šiška s kovaným křížem. Zprvu
jsme uvažovali o teorii, že by se mohlo jednat o druhotně použitý mlýnský kámen, který symbolizoval myšlenku „že boží mlýny stále melou“ ale to se po bližším ohledání vrchlíku nepotvrdilo.
Vrchlík působí velmi archaicky a není vyloučeno, že mohl být použit z předchozí stavby. Další teorii
je, že kaple mohla být na svém vrcholu opatřena ještě malou zvoničkou vynesenou na dřevěných
sloupcích, a že kámen tvořil v podstatě dno této lucerny. Oba kamenné prvky byly v rámci obnovy
odborně kamenicky restaurovány, vyspraveny, očištěny povrchově zpevněny a hydrofobizovány.
Kamenná šiška na vrcholu byla doplněna o nový kovaný dvouramenný patriarší kříž s kouličkou,
dle původního doloženého řešení.
Akce obnovy byla příkladná a je nutné poděkovat všem zúčastněným, kteří se na obnově kaple
podíleli. Zejména je nutné ocenit zodpovědný přístup obce v čele se starostkou Kropáčkovou a
řemeslnou dovednost místního štukatérského mistra MgA.
Jana Vítka z Červeného Kostelce, který všechny výše uvedené práce odborně provedl. Celková obnova byla velmi
zdařilá a kaple prošla výraznou vizuální proměnou.
Mgr. Adam Zezula, památkář NPÚ, ÚOP v Josefově
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HOSPODAŘENÍ S ODPADY
Další velice významnou kapitolou je hospodaření s odpady. Na obci je prostřednictvím Technických služeb Náchod, spol. s.r.o., prováděn svoz komunálního odpadu a svoz separovaného odpadu. V naší obci se „vyprodukuje“ za kalendářní rok cca 232,12 tun komunálního odpadu. Původ
tohoto objemu je následující: - občané ze svozových nádob 226,74 tun, - odpadkové koše a velkoobjemové svozy 5,380 tun. Podíváme-li se podrobněji pouze na první dvě položky, tedy na svoz a
likvidaci komunálního odpadu od občanů, pak v jednotlivých předchozích letech se vyvíjely vynaložené náklady na jednoho poplatníka následovně: rok 2013 677,92 Kč/poplatníka rok 2014
680,06 Kč/poplatníka rok 2015 679,13 Kč/poplatníka rok 2016 669,53 Kč/poplatníka rok 2017
671,81 Kč/poplatníka rok 2018 675,23 Kč/poplatníka rok 2019 687,83 Kč/poplatníka, rok 2020
695,76 Kč/poplatníka. V letech 2013 – 2018 byl vybírán poplatek za svoz, nakládání a likvidaci komunálního odpadu ve výši 450,- Kč/poplatníka a rok a od roku 2019 je vybírán poplatek za svoz,
nakládání a likvidaci komunálního odpadu ve výši 500 Kč/poplatníka a rok. Poslanecká sněmovna
projednala a odsouhlasila dne 1. prosince 2020 nový Zákon o odpadech, který od 1. ledna 2021
výrazně zvyšuje poplatky za uložení komunálního odpadu na skládky.
Konstrukce zákona je taková, že zavádí váhový limit na každého trvale hlášeného obyvatele v obci.
Pokud se v dané obci „vyprodukuje“ komunálního odpadu více, pak se od roku 2021 výrazně navyšuje poplatek za uložení komunálního 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. Jednoduchým výpočtem pak zjistíme, při předpokladu, že ve městě je hlášeno k trvalému
pobytu cca 1 077 občanů, že akceptovatelná produkce komunálního odpadu v roce 2021 v obci
Kramolna je 215,4 tun. Porovnáním s výše uvedenými údaji je zřejmé, že občané v obci Kramolna
vyprodukují cca 221,956 tun komunálního odpadu. Sankci tak bude v roce 2021 podléhat cca
6,556 tun. Navýšení poplatku za uložení na skládku v tomto roce činí 300 Kč za každou jednu tunu
komunálního odpadu navíc. Dlužno 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 sankce za nadprodukci odpadu. V roce 2029 je akceptovatelné
množství vyprodukovaného komunálního odpadu na trvale hlášeného občana ve výši 120 kg a
sankce za každou tunu odpadu, uloženou na skládku, bude navíc 1.350 Kč. S ohledem na vše výše
uvedené, Zastupitelstvo města plánuje v letošním roce schválit příslušnou vyhlášku, kde se pravděpodobně zvýší poplatek od 1. 1. 2022. Není to populární krok a osobně z tohoto rozhodnutí nemám žádnou radost, ale je to krok nezbytný. S ohledem na platný Zákon o odpadech bude nutné
každý rok zvažovat, kolik rozpočet obce „unese“ a kolik bude muset být přeneseno na občany.
Obec stále doplácí ze svého rozpočtu na svoz komunálního odpadu, ale v letošním roce to bude
pravděpodobně částku ještě vyšší, než v ostatních letech. Navíc v posledních letech postupně dochází k tomu, že za vytříděný odpad obec už žádné peníze nezíská, aby se tak celkové náklady snížily. Naopak, obec musí zaplatit za to, že od něj tříděný odpad někdo odebere. Doba není jednoduchá, očekávané příjmy spíše odhadujeme, než abychom je dokázali dopočítat, a výdaje rostou.
Přesto se budeme snažit dělat věci tak, abychom i v této nelehké době obstáli a nepřenechali tu
dluh pro příští generace.
starostka
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ČLÁNEK ZE SOUKROMÉ KRONIKY KRAMOLENSKÉHO OBČANA - O PRVNÍ
SVĚTOVÉ VÁLCE (POKRAČOVÁNÍ )
Byla veliká nouze. Když někdo něco měl, schovával to do slámy a sena. Jenže myši prožraly pytle a
někde se to i zkazilo. Byla nouze o dříví i o roští. V každé obci byly příděly, někde i metr dříví patřil
třem rodinám v této době se takto chránily lesy, až v roce 1920 řádila a rozmnožila se mniška ve
vůkolních lesích, že se pak musely celé lesní revíry vykáceti. Snad to byl trest Boží. Dříví se pak odváželo do Pruska a až do Belgie. Německo muselo posílat, co válečnou náhradu Tím přestala nouze o dříví.
Tenkráte bylo zle za starostování p. Josefa Víta, jenž co rozumný a rozšafný muž od mnohé rekvizice lidi ochránil, což pak ku konci, se mu zato špatně odvděčili. Přicházeli domů z rekonvalescentů
ranění vojáci, kteří byli Červeným křížem přiděleni do Náchoda, neb z Josefova na pár dnů. Též
přicházely i zprávy, kdo padl na válečném poli: Rudolf Prouza, ženatý, č.6; padl v Haliči u Radimova, 32 roků; Václav Hokovský, svobodný, č.48, padl v Itálii, stáří 35 roků; Jaroslav Hruška, svobodný, č.58, padl na Slovensku, stáří 31 roků. Ostatní zemřeli v nemocnicích, byli ranění: Antonín Kuna, svobodný, stáří 21 roků; Josef Špaček, ženatý, stáří 29 roků, zemřel na Kramolně; Augustýn
Ruffer, stáří 28 roků, zemřel v Turnově; Rudolf Mervart, stáří 32 roků, zemřel v Lublani; Antonín
Vejrek, stáří 26 roků, zemřel v Oděse na Ukrajině; Josef Středa, svobodný, stáří28 roků, zemřel
v Oděse na Ukrajině; Antonín Celba, svobodný, stáří 27 roků, zemřel v Brně; Adolf Hejna, svobodný, stáří 21 roků, nezvěstný; Josef Pozděna, svobodný, stáří 26 roků, (bydlel na Prutech);
Karel Pozděna, svobodný, stáří 21 roků, (bydlel na Prutech); Josef
Dítě, ženatý, zemřel
v Josefově.
Z kroniky opsal: Mir. Vávra, kronikář

ROZHOVOR ZVÍDAVÉ VNUČKY S JEJÍM DĚDEČKEM
(z lokality nad Náchodem, blíže neurčitý, leč částečně optimistický covidový výhled)
1. Vyprávěj mi dědečku, co se tenkrát všechno smělo,
když se ještě na Kramolně o covidu nevědělo.
2. Těžko věřit holčičko, dneska je to k nevíře,
že se tenkrát U Lelků jedlo běžně z talíře.
3. Byly prý i hospody, můj dědečku ustaraný?
Hospoda je, děvenko, za okénkem z druhé strany.
4. V Náchodě jsou okénka, kde je jídlo v krabičce,
nosívám ho v igelitce, Tobě, mámě, babičce.
5. A tam za tím okénkem, co se tam dřív vlastně dělo?
Zpívalo se, jedlo, pilo. To se tenkrát všechno smělo?
6. Co Červená Karkulka, když šla za babičkou k lesu,
to se tenkrát ještě mohlo jít z okresu do okresu?
7. Je to pravda dědečku, že když byly děti venku,
nemusely pořád mít respirátor přes pusinku?
8. Bylo to tak, holčičko, a možná zas někdy bude,
že bez hadru přes pusu budem jezdit spolu všude.
9. Sedneme si do hospody všichni u jednoho stolu,
najíme se z talíře, můžeme být pořád spolu.
10. Já se bojím, dědečku, že se budu trochu stydět,
když Tě mohu už tak dlouho jen na SKYPU, Applu vidět.
10
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VELIKONOČNÍ VIZE V ROCE 2021 – JAK TO VIDÍ SENIOŘI A MOŽNÁ NEJEN SENIOŘI A
MOŽNÁ NEJEN V TAK PRO ŽIVOT VLÍDNÝCH LOKALITÁCH, JAKO JE NAPŘÍKLAD
KRAMOLNA A PŘILEHLÉ OKOLÍ…
Kdo víc, než my senioři, vyhlížíme netrpělivě nadcházející jaro, které doposud vždy přišlo, někdy
dřív, jindy později, tak jako i oslava velikonočních svátků se posouvá tu zpět, tu dopředu.
Velikonoční neděle totiž připadá na první neděli po cyklicky zjištěném úplňku, připadajícím na 21.
březen neb nejbližší následující dny. Tak se Neděle velikonoční pohybuje od 22. března do 25.
dubna.
Rok se sešel s rokem a stojíme podruhé za sebou před jinou představou oslav těchto svátků jara,
než na jaké jsme byli zvyklí, kam paměť i nás, některých už kmetů velebných, sahá.
Všichni víme, co je ve hře, v čem aktuálně žijeme a s čím se musíme vyrovnávat, ať už chceme, či
nikoliv, ať si myslíme to, či ono.
Pokusme se vnést i trochu pozitiv do všeho negativního, co na nás denně naléhá.
Žijeme v prostředí a jsme obklopeni okolím, které nám do značné míry usnadňuje vzniklou svízelnou a už dost dlouho trvající situaci překonávat. Nikdo z nás nemá dál než 10 minut volné chůze
do lesů, hájů a luk, slovy básníků, kde můžeme bez respirátorů volně dýchat zaručeně zdravý
vzduch. Nestrádáme nedostatkem péče, pozornosti a starostlivosti paní „Matky obce představené“ a jejího týmu, v neposlední řadě máme i hodně dobře fungující obchod se vstřícnou a roztomile příjemnou obsluhou.
Ač jim to jistě nepřejeme – jsou na to mnohde hůř. Představu nás, tzv. vesnických patriotů, že bychom měli přebývat jenom nedaleko, například v 11. poschodí některého náchodského věžáku,
raději ani nedomýšlet.
Všechno jednou skončí, nic netrvá věčně. Nelze jinak, než si společně přát, abychom to nejhorší
měli za sebou. Pomáhejme si vzájemně třeba jenom tím, že když se na louce či v lese náhodou potkáme, ať s pejskem, či jenom tak, i bez osobního kontaktu se s úsměvem vzájemně pozdravíme,
byť bychom se i osobně neznali.
Všechno pozitivní, čím si navzájem přispějeme, se zákonitě promítne minimálně do navýšení naší
imunity, kterou potřebujeme aktuálně především.
Dovolím si na závěr tohoto příspěvku, mé prvotiny v tomto periodiku, odlehčit zatížená naše myšlení zcela neprofesionálním veršováním.
A vydržíme, přežijeme, zase bude dobře.
senior

Photo credits: freepik.com, soukromý archiv přispěvovatelů.

