OBEC KRAMOLNA

ZPRAVODAJ
BŘEZEN 2022

Milí občané,
rok se s rokem sešel a máme tu opět jaro. Sotva jsme, jak se zdá, zvládli boj s kovidem,
řešíme pomoc obyvatelům zasaženým válečným konfliktem na Ukrajině. Chtěla bych moc poděkovat občanům, kteří pomohli a přinesli nejaktuálnější potřeby, které byly požadovány při
pořádané „Sbírce pro Ukrajinu“. Všechny věci byly prostřednictvím Regionálního ukrajinského spolku ve Východních Čechách dopraveny na hranice a následně dál na Ukrajinu na místo
určení. Děkujeme za nabízený nábytek, možná bude potřeba. V současné době hledáme ubytovací kapacity pro uprchlíky z Ukrajiny v naší obci. Pokud někdo chcete nabídnout ubytování,
neváhejte nás kontaktovat.
Dále bych Vás chtěla informovat o některých nejbližších akcích, které plánujeme. Připravuje se zadávací dokumentace na akci „III/3036 Kramolna, silnice, chodník“, která se zahájí
letošní rok a bude pokračovat celý rok 2023, kdy bude dokončena. Čeká nás také demolice a
nová výstavba knihovny na Trubějově. Obec už dostala stavební povolení, nyní hledáme
vhodný dotační program. Pracuje se také na projektové dokumentaci na obecním domě na
Lhotkách a na chodníku směrem z Kramolny ke kurtům na Lhotky.
Letos plánujeme po 2 letech společenské akce pro naše občany, kterými jsou již tradiční setkání seniorů a čarodějnice. Kromě toho podporujeme finančními příspěvky i spolky
v obci, které tak svojí činností přispívají k dalšímu rozvoji života na Kramolně.
Připomínám, že v jarních měsících (duben, květen) bude znovu probíhat svoz nebezpečného odpadu, svoz velkoobjemových kontejnerem a svoz železa.
Na závěr mi dovolte shrnout rok 2021 v číslech - naše obec měla ke konci roku 1097
obyvatel, v loňském roce se přistěhovalo 18 občanů, 10 dětí se narodilo, 17 občanů se odstěhovalo a 10 občanů zemřelo.
Přeji vám všem krásné a klidné jarní dny a velikonoční svátky,
Jitka Kropáčková,
starostka

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA OBCE KRAMOLNA ZE DNE 31.1.2022
Zastupitelstvo obce Kramolna souhlasí se stavbou „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu
v souvislosti s rekonstrukcí komunikace III/3036“ za předpokladu, že se uskuteční rekonstrukce
komunikace III/3036.
Zastupitelstvo obce Kramolna souhlasí s podáním žádosti o uzavření zápůjčky v předpokládané
výši 1.300.000,- Kč na „Rekonstrukci kanalizace a vodovodu v souvislosti s rekonstrukcí komunikace III/3036“ (rozšíření veřejné kanalizace a vodovodu v obci) firmě VAK Náchod a.s., Kladská 1521,
547 01 Náchod, IČ 48172928.
Zastupitelstvo obce Kramolna jmenuje do funkce velitele výjezdové jednotky JSDHO p. J. Prouzu od 1.2.2022.
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí výběr nového dodavatele plynu pro obecní byty
v čp. 145 Kramolna a uzavření smlouvy na dobu neurčitou s fixací ceny od 08.02.2022 do
31.12.2023 s dodavatelem MND Energie a.s., se sídlem Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha
6, IČ 29137624.

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA OBCE KRAMOLNA ZE DNE 28.02.2022
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí následujících neinvestičních dotací z rozpočtu obce:
1. dotace pro TJ Sokol Kramolna ve výši 40 000,– Kč na úhradu energií , na materiál, opravy a
údržbu.
2. dotace pro SDH Kramolna ve výši celkem 40 000,– Kč na zajištění materiálové základny a
provozuschopnosti techniky potřebné pro činnost sboru a na sportovní činnost družstev dětí, žen
a mužů.
3. dotace pro SDH Lhotky ve výši 45 000,– Kč na údržbu požární techniky, dovybavení zázemí
sboru a hasičskou, společenskou a kulturní činnost.
Příjemce dotace je povinen využít poskytnutou dotaci v souladu se schválenými "Zásadami poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce".
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje rozpočet na rok 2022 jako schodkový ve výši příjmů 17 135 950,- Kč a výdajů 25 735 950,-, s tím, že rozdíl ve financování ve výši 8 600 000,- Kč bude kryt prostředky z přebytku minulých let. Rozpočet na rok 2022 schvaluje v závazných ukazatelích, kterými jsou zveřejněné informace v "Návrhu rozpočtu na rok 2022".
Zastupitelstvo obce Kramolna stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích a obecních zřízeních, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starostky
obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
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a)

Na výdajové straně rozpočtu navýšení závazného ukazatele do výše 200 000,– Kč v období
mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva. Navýšení závazného ukazatele musí být financováno snížením jiného závazného ukazatele na výdajové straně rozpočtu nebo zapojením
financování (položka 8115) nebo reálným a odůvodněným zvýšením příjmů. Financování
(pol. 8115) lez zapojit v maximální výši 500 000,- Kč v období mezi jednotlivými zasedání zastupitelstva obce.

b)

rozpočtová opatření v částkách vyšších může starostka obce samostatně provádět jen v případech:
i. rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, kdy
zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo
stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady.
ii. úhrady pokut, penále a rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další výdaje, kdy
schválené rozpočtové opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj
musí být realizován.

Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva obce konaném po schválení
rozpočtového opatření starostkou včetně jejich stručného odůvodnění (odůvodnění lze podat i
ústně).
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí finančních darů na rok 2022:
a)

organizaci Stacionář Cesta, z. ú., Na Vyšehradě 67, 547 01 Náchod, IČ 48653292, ve výši
10 000,- Kč na provozování dopravy klientů do zařízení a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.

b)

organizaci Městská Knihovna Náchod, o.p.s., Kamenice 105, 547 01 Náchod, IČ 64829812 ve
výši 20 000,- Kč na nákup knih do výměnného fondu a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.

c)

organizaci Český svaz včelařů z.s., okresní organizace Náchod, Náchodská 240, 549 11 Dolní
Radechová, IČ 62728016 ve výši 5 000,– Kč na zajištění léčení včelstev a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.

d)

organizaci Myslivecký spolek Lískovec, Starkoč 11, 547 01 Studnice, IČ 48649431, ve výši 10
000,– Kč na spolkovou činnost a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

e)

organizaci ZO ČSOP JARO JAROMĚŘ, Národní 83, 551 01 Pražské předměstí Jaroměř, IČ
67441076, ve výši 5 000,– Kč na činnost (rekonstrukce velké rozletovací voliéry) a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.

Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje “Zprávu o činnosti v obecních lesích Kramolna za rok
2021“.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2021.
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Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje přidělení
veřejné zakázky na Dotační management na akci „III/3036 Kramolna, silnice, chodník“ uchazeči
firmě Profesionálové, a.s. Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ 28806123 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje zrušení směrnice č. 1/2018 k věcným břemenům.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2022775/SOBS VB/2 – kabelové vedení NN na
pozemku p.č. 1516/9, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, v k.ú. Městská
Kramolna pro nového odběratele v Městské Kramolně, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je stanovena ve výši 2 100,- Kč.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje akci „Úprava veřejného prostranství před obchodem
Kramolna čp. 145“ a pověřuje starostku provedením poptávky na projektanta.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě na zajištění servisu a dodávek materiálu pro kopírovací stroje ze dne 27.5.2016 s firmou ASC HB, a.s., Kladská 78, 500 03
Hradec Králové, IČ 47468793, a pověřuje starostku podpisem dodatku.
Zastupitelstvo obce Kramolna odsuzuje nepřijatelný akt agrese Ruské federace vůči Ukrajině a
vyjadřuje podporu a solidaritu Ukrajině a jejímu lidu.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 30 000,- Kč, který
bude zaslán společnosti Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, PSČ 12000, IČ 25755277, a pověřuje starostku jeho vyřízením.
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje přijetí daru dřevin k výsadbě od občanského hnutí Přísaha, Sluneční náměstí 2583/11, 158 00 Praha 13, IČ 10742409 a pověřuje starostku podpisem
darovací smlouvy.

SPOLEČENSKÉ INFORMACE
V roce 2021 se v naší obci narodili:
Potůček Tomáš, Trubějov
Škardová Anna, Trubějov
Sawczak Sofie, Kramolna
Forman Damian, Kramolna
Malotová Tina, Kramolna

Matoušek Matyáš, Kramolna
Truhlář Matěj, Kramolna
Farský Vincent, Kramolna
Kosinka Ondřej, Kramolna
Prokop Ema, Kramolna

V roce 2021 nás opustili:
Ryšavá Irena, Kramolna
Hanušová Blažena, Kramolna
Ceprová Irena, Trubějov
Imlauf Jiří, Kramolna
Sedláčková Bedřiška, Lhotky

Farský Zdeněk, Kramolna
Spilka Bohumír, Kramolna
Němcová Ivana, Kramolna
Matěna Josef, Kramolna
Sůva Pavel, Lhotky
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022
Návrh rozpočtu je schodkový s tím, že příjmy činí 17.135.950,-, výdaje 25.735.950,- a rozdíl ve financování kryjí prostředky z minulých let ve výši 8.600.000,- . Závaznými ukazateli jsou zveřejněné
informace v tabulce viz. dále.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
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ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

6

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKU ZA SVOZ ODPADU
Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili poplatek za svoz komunálního odpadu,
že termín, do něhož má být úhrada provedena je 30.4.2022. Poplatek se od letošního
roku netýká pouze občanů s trvalým pobytem v obci Kramolna (vč.cizinců) a majitelů
domů s č.p., kde není nikdo trvale hlášen, ale i majitelů rekreačních objektů. (Obecně
závazná vyhláška č. 2/2021-k dispozici na webových stránkách obce Kramolna). Informace k platbě najdete na www.kramolna.cz-obec-aktuality.

PROSBA SPOLUOBČANŮM
Vážení spoluobčané obracím se na Vás s prosbou , žádostí o zlepšení ,které jak doufám zlepší naše sousedské vztahy. Poslední dobou se množí případy ohrožení ze strany našich „ miláčků“ , protože jsou to přeci jenom v základě šelmy, které využívají naší laskavosti a výhod , které jim poskytujeme. V obci a bohužel nejenom v ní se řeší zhoršení vzájemných vztahů a pokud to dělá
dojem , že pro někoho není problém uhradit vzniklou škodu ,která určitě neobsahuje hodnotu
duševní nebo jinak řečeno nemůže nahradit ztrátu čtyřnohého člena rodiny je nutné proti tomu
něco dělat. Zkrátka pro zlepšení se již objevují návrhy na změnu vyhlášky a u problematických
chovatelů změnit poplatky, nebo nařídit opatření , které by měly důsledky nezodpovědného chování zastavit. Domnívám se však, že postačí dodržovat jednoduchá pravidla:
1.
2.
3.
4.

Uklízet po svém psu a to zejména v místech chodníků a veřejných prostranství.
Při venčení psa počítat s tím , že se může situace velmi rychle zhoršit. Tím je myšleno
nenechat vodit psy někým , kdo ho neudrží a tedy nezvládne.
Nepouštět na volno psy bez košíčků a to jak v obci tak zejména u lesa.
Pokud dojde k mimořádné situaci a bohužel je to vždy reálné vyřešit s maximálním
citem náhradu a stav dotáhnout a přijmout i další opatření , aby se stav neopakoval.

Závěrem mi dovolte popřát nám všem, abychom měli takových případů co nejméně a nedošlo
k ohrožení nás, našich dětí a k dalšímu zhoršování sousedských vztahů. Závěrem mi dovolte popřát vám všem klidné prožití svátků velikonočních a hodně zdraví.
Zelený Josef
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OD NEZNÁMÉHO KRONIKÁŘE KRAMOLNY: CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ
Když osvobodily se země koruny České od panujícího rodu Habsbursko Lotrinského, sešlo se na
sněmu 3 000 českých kněží a chtěli se osvoboditi od papežství římského; a že si založí církev národní. Z těchto tří tisíc kněží zůstalo zásadě národa věrno jen sedmnáct set, pod vedením profesora bohosloví na vysokých školách Jos. Farským, který se stal prvním patriarchou této církve.
Ani naše obec Kramolna nezůstala pozadu a i tato církev zapustila zde své kořeny. Začátek roku
1920 při sčítání lidu ukázalo se, že v této nové církvi žije 37 lidí a již roku 1922 , 9.září při pouti
Kramolenské, konali první noví příslušníci první bohoslužby v přírodě na zahradě p. Josefa Martina
č. 28, kterou ochotně zapůjčil. Nový farář p. Václav Falta z Náchoda, při velké účasti obou církví je
vykonával. Potom byly služby Boží v kapli Panny Marie, kde zase sloužil mši sv, V.d. P. Josef Musil,
děkan z Náchoda, kněz římskokatolický, a tak že se oboje pak bez jakékoliv nenávisti o pouti sešli.
Roku 1923 v předvečer Mistra Jana Husa, 5. července upálení, uspořádána byla pietní oslava miláčku Mistru Janu Husovi u lípy Svobody. Seřazení průvodu bylo v Městské Kramolně u p. Matěje
Řezníčka, kam přišla spousta lidstva z Náchoda, takže průvod čítal 1 500 lidí. Slavnost zahájil zdejší
starosta obce p. Adolf Hejzlar. Slavnostním řečníkem byl kazatel církve československé p. Andrš
z Náchoda, který krásně vylíčil život Jana Husa. Po něm přednesly zdejší děti krásné recitace, po
dětech zapěl pěvecký sbor církve československé z Náchoda za vedení kapelníka p. Josefa Filipa
několik písní, obzvláště „Husitský otčenáš“ . Na ukončení této slavnosti, která trvala hodně do noci, závěrem zapělo veškeré shromáždění národní hymnu ,,Kde domov můj“ a nad Tatrou se blýská.
Z kroniky opsal: Mir. Vávra

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V první polovině měsíce ledna letošního roku se uskutečnila na Kramolně pod záštitou Oblastní
charity v Náchodě Tříkrálová sbírka. Do celkem pěti pokladniček byla v naší obci darována částka
29 199,-- Kč. Všem štědrým občanům děkujeme.
Zároveň připojujeme článek paní Martiny Máslové, která se osobně podílela na organizaci sbírky:
„Po loňské covidové pauze se letos opět uskutečnila Tříkrálová sbírka. Chceme tímto poděkovat
všem, kteří přispěli do našich pokladniček. Tuto sbírku po naší obci organizujeme již dvacátým rokem. Mnozí z Vás nás již čekali a to je vždy velmi milé. Když jsem šla Tříkrálovou sbírku poprvé,
byla jsem ještě svobodná a skupinka byla jen jedna... Dalších několik let skupinku doplňoval dětský kočárek s přidělanou korunou. Nyní již máme "svoje" skupinky tři - moji, mého manžela a mé
nejstarší dcery. Celkem ale po Kramolně a okolních vesnicích chodívá skupinek pět. Ještě jednou
děkuji za dary finanční, které letos vytvořily nový rekord, a to úžasných 29.199,- Kč, i za dary sladké, které naplnily často nastavené a připravené dětské košíky. Chci Vám všem popřát hodně zdraví v této těžké době, pokoj a radost ve Vašich srdcích a těším se na Vás opět příští rok.“
M. Máslová
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BŘEZEN V OBECNÍ KNIHOVNĚ
Po roční neplánované pauze jsme ve spolupráci s Mateřskou školou na Kramolně zorganizovali
návštěvu dětí v knihovně. Tradičně nejvhodnějším měsícem je březen – měsíc knihy. Děti, vedené
vždy dvěma učitelkami, přišly ve třech skupinách, v pátek 4. března.
Několik dětí je už v místní knihovně čtenářem, a proto se tady už vyznají. Hned věděly, kde mají
hledat knížky pro děti. Nejdříve jsme si povídali o tom, jak se stát čtenářem, jak bychom měli zacházet s knížkami, kdy mohou přijít do knihovny. Děti se rozpovídaly o tom, zda a jaké knížky jim
rodiče doma čtou. Některé děti se svěřily, že jim rodiče pustí raději pohádku na tabletu nebo
v mobilu. Většina dětí si doma s rodiči o knížkách povídá, nebo si vyprávějí příběhy. Dětem jsem
připravila ukázku starých knížek. Některé byly datovány do dvacátých a třicátých let minulého století. Historické pohádkové knížky se dětem nelíbily, protože obsahovaly málo obrázků. Moc se jim
ale líbily dva památníčky ze čtyřicátých let minulého století. Poté si děti mohly dotvořit a vybarvit
připravené obrázky. Vyzkoušela jsem bystrost dětí různými hádankami z kuchyně, z přírody, nebo
určování povolání. Musím je všechny pochválit. Všem Broučkům, Motýlkům i Ptáčkům se nadmíru
dařilo. Těm, kteří někdy měli své děti v místní mateřské školce, už vědí, že Broučci, Motýlci a Ptáčci jsou jednotlivé skupiny dětí. Na závěr jsme četli pohádku z knížky Národní pohádky pro malé
děti. A jako tradičně na odchodu dostaly děti malou odměnu za snahu a šikovnost. Hodně mile mě
překvapilo, že 2 děti, které dosud do knihovny nechodily, přivedli další středu své rodiče a chtěly
se stát čtenářem. Už od návštěvy s mateřskou školkou měly vyhlédnuté knížky, které si chtěly prohlédnout více.
Všem čtenářům i nečtenářům přeji v této nelehké době hlavně zdraví a štěstí. Mějte radost
z takových napohled obyčejných věcí, jako je zpěv ptáků, rozkvetlá sněženka na louce, vzduch,
který začíná vonět jarem. A když zatoužíte po něčem výjimečném, přijďte do knihovny. Najdete
zde v knížkách mnoho příběhů. Při čtení zapomenete na každodenní strasti, pobavíte se, zažijete
dobrodružné cesty i napětí. A hlavně si odpočinete. Každou středu odpoledne od 14 do 17 hod.
jsem tu pro vás.
Vaše knihovnice Iva Zelená

A ještě douška na závěr:
Moc prosím naše spoluobčany, nenoste mi do knihovny knížky z likvidace pozůstalostí. Sami uznáte, že pokud bych tyto knížky nabízela čtenářům, přestali by do knihovny chodit. Ale ani staré
knížky si nezaslouží, abyste je v pátek odpoledne nechali přede dveřmi úřadu. O víkendu nikdo na
obecním úřadu není a knížky jsou v otevřených krabicích vystaveny nepřízni počasí. V pondělí je
můžeme už pouze přenést do kontejneru na papír.
Děkuji.
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY ANEB “KNÍŽKA JE MŮJ KAMARÁD”
Při tvorbě školního projektu “Kniha” jsme se inspirovali v kalendáři, kde je měsíc březen stanoven jako Měsíc knihy. Je
důležité děti seznamovat s četbou již od útlého věku. Snažíme se nenásilnou zábavnou formou seznámit děti s literaturou a jejími žánry, s průběhem vzniku knihy od výroby papíru
až po její tisk a vazbu. Poznávají tak nové pojmy jako je spisovatel a ilustrátor. Děti se učí zacházet s knihou a využívat ji
jako zdroj nových poznatků.
Při realizaci projektu si děti přinesly do školky svoje nejoblíbenější knížky, ze kterých jsme si četli a vyrobily si do nich
záložky. Navštívili jsme obecní knihovnu, v MŠ jsme přivítali
spisovatelku dětských knih a zavítalo k nám divadélko s pásmem pohádek, které známe z knížek. V realizaci nám aktivně
pomáhali rodiče, kteří se svými dětmi vyrobili vlastní knížku,
do které zapojili fantazii a zručnost.
Za kolektiv napsala učitelka
Alena Kadavá

HURÁ, ŠKOLKA VOLÁ!
Srdečně zveme rodiče a jejich děti k zápisu do mateřské školy, který
proběhne dne 3. května 2022 v ředitelně v 1. patře od 9-14hodin.
Tento den si budete moci prohlédnou prostory školy a školní zahradu. Přihlášky si můžete stáhnout na stránkách školy. Těšíme se na
Vás.

ZŠ KOMENSKÉHO - INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD
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INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
S novým zákonem o odpadech vstoupila v účinnost také nová povinnost pro obce týkající se informování občanů o odpadovém hospodářství.
V naší obci se podle vyhlášky č. 1/2021 odděleně soustřeďují tyto složky: papír, plasty, včetně PET
lahví, nápojové kartony, sklo čiré, sklo barevné, kovy, nebezpečné odpady, objemný odpad, jedlé
oleje a tuky, směsný komunální odpad. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění.
Papír, plasty nápojové kartony, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob a sběrných plastových pytlů. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích
uvedených na webových stránkách obce www.kramolna.cz. Naplněné sběrné pytle s nápojovými
kartony se odkládají vedle sběrných nádob na plasty.
Zvláštní sběrné nádoby a sběrné plastové pytle jsou barevně odlišeny a případně označeny případnými nápisy: papír – sběrné nádoby, barva modrá, plasty, nápojové kartony – sběrné nádoby,
barva žlutá, sklo čiré – sběrné nádoby, barva bílá, sklo barevné – sběrné nádoby, barva zelená,
kovy – sběrné nádoby, barva červená, nápojové kartony – sběrné plastové pytle, barva oranžová,
jedlé oleje a tuky – sběrné nádoby s nápisem “JEDLÉ OLEJE A TUKY – barva hnědá.
Sběr nebezpečného odpadu a objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním
na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
sběru určených Sběr kovů větších rozměrů je zajišťován dvakrát ročně mobilním svozem v obci.
Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, ve zpravodaji a na webových stránkách obce.
Směsný komunální odpad se soustřeďuje do sběrných nádob: typizované sběrné nádoby – popelnice 110 l, 120l, 140 l a kontejnery 1100 l určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu, odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu a černé plastové pytle s označením obce (pouze
pro objekty určené k rekreaci. Stanoviště sběrných plastových pytlů je vedle kontejnerů na směsný komunální dopad. Umístění stanovišť kontejnerů je na webových stránkách obce. Občanovi
vzniká povinnosti zajistit si sběrnou nádobu o dostatečném objemu a zajistit její přistavení na určené přechodné stanoviště v den svozu ráno (každý pátek), případně v předvečer dne svozu. Dále
je možné v obci odložit oděvy a obuv do dvou kontejnerů na textil u prodejny potravin na Kramolně a u obecního úřadu na Kramolně.
Rostlinné zbytky z údržby zeleně zahrad a domácností z území obce, které budou využity v rámci
komunitního kompostování (úprava a následné zpracování na kompost) lze odkládat v komunitní
kompostárně na pozemku p.č. 117/2 v k.ú. Lhotky nebo na pozemku p.č. 302 v k.ú. Trubějov.
V obci je prostřednictvím Technických služeb Náchod, spol. s.r.o., prováděn svoz komunálního
odpadu, skla, plastů a objemného odpad. Svoz papíru a železa zajišťuje firma Jiroušek, Česká Skalice. V naší obci se „vyprodukovalo“ za kalendářní rok cca 232,86 tun komunálního odpadu. Původ
tohoto objemu je následující: - občané ze svozových nádob 228,92 tun, - odpadkové koše a velkoobjemové svozy 3,940 tun. Dále jsme v loňském roce vytřídili 14,04 t plastů, 21,05 t skla,
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21,67 t papíru, 4,02 t železa, 2,07 t nebezpečného odpadu (barvy, lepidla, nebezpečné látky, pneumatiky atd) a 4,36 t textilu. Na kompostárně bylo seštěpkováno 90 t větví.
Za loňský rok jsme zaplatili za směsný komunální odpad 4 139,43 Kč/ t, plasty 11 128,22 Kč/t, sklo
1 078,95 Kč /t, papír 2 393,21 Kč/t, nebezpečný odpad 15 551,93 Kč/ t a textilu 249,77 Kč/t. Štěpkování větví 146,54 Kč/t.
Celkové náklady na odpadové hospodářství za rok 2021 činily 1 241 191,00 Kč.
Za poplatky za odpady vybráno od občanů 536 808,00 Kč, sběr železa 10 269,50 Kč, EKO-KOM
164 652,00Kč a ASEKOL 139,50 Kč.
Celkem příjmy za odpadové hospodářství za rok 2021 činily 711 869,00 Kč.

VÍTVARNÍCI NA LHOTKÁCH
V minulém Zpravodaji, který vyšel v prosinci 2021 jsme vás informovali o znovuobnovení pořádání
výstav amatérských výtvarníků a fotografů z okolí, kteří si říkají „Vítvarníci“ podle dnes již bývalého majitele pohostinství U Vítů. Nový majitel objektu, kterým je Obec Kramolna, umožnil nadále
tyto výstavy pořádat. V letošním roce se výstava uskuteční v měsíci květnu. Zúčastní se nejen
„Vítvarníci“, ale přislíbili účast i umělci z Hradce Králové, Hřibojed apod. Přijďte podpořit amatérské výtvarníky a fotografy do objektu bývalého pohostinství U Vítů. Bližší informace najdete na
plakátech, které budou včas vyvěšeny v obecních vývěskách a na veřejných místech.

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 22. DUBNA 2022.
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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SVOZ ODPADU POMOCÍ VELKOKAPACITNÍHO KONTEJNERU
SVOZ ODPADU POMOCÍ VELKOKAPACITNÍHO KONTEJNERU BUDE PROVEDEN
V SOBOTU DNE 7. 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.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
V PONDĚLÍ 9. KVĚTNA 2022 dopoledne bude probíhat svoz železného šrotu. Stačí, když kovový
odpad připravíte před dům (nejlépe v neděli odpoledne).

Prosíme, třiďte odpad.
Má to smysl. nabídka
kam s ním je v dnešní době už opravdu široká. Ať
musíme takových záležitostí, jako na obrázku, řešit co nejméně.
Děkujeme.

POSEZENÍ PRO SENIORY
Tradiční posezení pro seniory se bude konat V PÁTEK 22. DUBNA 2022 na obecním úřadě. Zahájeno bude pohádkou „Princezna se zlatou hvězdou na čele“ v podání dětí z MŠ Kramolna. Všichni
zvaní dříve narození obdrží i osobní pozvánku.
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Photo credits: freepik.com, soukromý archiv přispěvovatelů.

