Zpravodaj

Prosinec 2013

Slovo starosty a místostarosty
Rok utekl jako voda a před námi jsou Vánoce – nejkrásnější svátky roku
a také závěr roku 2013. Je čas se ohlédnout za tím, co se nám v letošním roce
povedlo i nepovedlo. Koncem října byla provedena kolaudace zateplení mateřské školy a zateplení s výměnou oken obecního úřadu. Následně pak výměna světel veřejného
osvětlení za úsporná. Jelikož jsme byli dotazováni, jaká svítidla se použila – jednalo se o výměnu
sodíkových svítidel s příkonem cca 80-120W za indukční svítidla s příkonem 40-50W. Tato akce
vycházela z energetického auditu stávajícího osvětlení, jehož výsledkem byl návrh možností,
z kterého nám byla doporučena jako nejvýhodnější alternativa indukčního osvětlení. Závady
v osvětlení, zejména nesvítící světla, je možné telefonicky oznámit na OÚ pro zajištění oprav.
S ohledem na zahájenou topnou sezónu upozorňujeme na možnost objednání kominíka.
Zimní údržbu komunikací chceme provádět ve stejném rozsahu jako v minulých letech. Podmínkou však je zdraví obsluhy a dá se říct i techniky. Svozy komunálního odpadu a možnosti ukládání oděvů a plastů zůstávají i po dobu zimního období stejné.
Jak jistě víte, prodejna potravin Klugarových je otevřena v naší obci již 1,5 roku. Klugarovi se snaží vytvořit v prodejně podmínky pro nákup širokého sortimentu zboží a jsou připraveni
vyřešit i speciální požadavky na objednávku. Chtěli bychom jim touto cestou poděkovat nejen
za zastupitelstvo obce, ale i za všechny občany, zejména ty dříve narozené, kterým tato jistota
zajištění základních potravin velmi usnadňuje život.
Na závěr nám dovolte popřát vám příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví do
nového roku.
Zastupitelstvo obce

Upozornění pro občany
Množí se stížnosti ohledně úklidu nepotřebného materiálu. Připomínáme, že platí zákaz ukládání odpadu na veřejné plochy, které může být postihováno pokutou. V případě požadavku na
uložení odpadu na naši skládku je možné zajistit její otevření.
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Informace o pohotovosti zubních lékařů oblasti Náchod,
Červený Kostelec, Hronov, Nové Město nad Metují:
7. 12 a 8. 12.

MUDr. Blanka Grummichová, Studnice 31, tel. 491 422 104

14. 12 a 15. 12.

MUDr. Blanka Hulánová, Smetanova 144, N. M. n. M., tel. 491 428 502

21. 12. a 22. 12.

MUDr. Milan Hýbl, Hálková 367, Náchod, tel. 491 428 636

24. 12.

MUDr. Svatava Olšarová, Komenského 72, N. M. n. M., tel. 492 472 946

25. 12.

MUDr. Hana Matoušová, Komenského 134, N. M. n. M., tel. 491 470 566

26. 12

MUDr. Jana Malíková, Denisovo nábřeží 665, Náchod, tel. 491 428 885

28. 12 a 29. 12.

MUDr. Vlasta Hýblová, Hálkova 367, Náchod, tel. 491 428 636

1. 1. 2014

MUDr. Michaela Kučerová, Komenského 72, N. M. n. M., tel. 491 472 924
Nám i Vám přejeme, abychom této služby nemuseli využít.

Ceny vodného a stočného 2014
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Když se řekne břidlicový plyn, naděje a zkáza?

Břidlicový plyn je již skoro dva roky tématem, které rozděluje nejen českou politickou scénu. Ve
spojených státech amerických způsobila těžba zemního plynu z břidlicových vrstev doslova revoluci na
poli energetiky. Přinesla však i mnoho problémů. V České republice jsou momentálně v různé fázi procesu tři řízení o povolení průzkumu zásob této suroviny, a to konkrétně na Trutnovsku, Berounsku a
Valašsku. Pojďme se tedy podívat na to, co je to břidlicový plyn, jak se těží a jaká rizika s sebou jeho
dobývání nese.
Břidlicový plyn je zemní plyn vázaný v nepropustných horninách, což je základní rozdíl oproti
konvenčním ložiskům, která se nachází ve vrstvách propustných. Aby se tedy mohl těžit, je nejprve
nutné tyto vrstvy rozrušit a tím uvolnit v nich vázaný plyn. V praxi se k tomu požívá metoda tzv. hydraulického štěpení, při kterém se plynonosné horniny, typicky břidlice, rozrušují tlakem vody až 100
MPa.
Celý proces začíná geologickým průzkumem, který kombinuje mnoho metod od geofyzikálních
až po provozní metody, tedy samotnou těžbu. Po přípravě zpevněné plochy se stejně jako při těžbě
konvenčních zásob pokračuje vertikálním vrtem, který je po dosažení požadované hloubky stočen do
horizontálního směru a poté následuje zmíněné hydraulické štěpení. Při tomto procesu je použita
směs vody a písku, který zabraňuje trhlinám, aby se uzavřely, s příměsí chemických látek zajišťujících
kluznost, ochranu před korozí, ochranu před mikroorganismy zanášejícími vrtnou soustavu a další
funkce. Mezi tyto přísady patří běžné látky jako kuchyňská sůl, ale i metanol, benzen, toluen a další, z
nichž některé jsou karcinogenní či mutagenní. Chemické přísady ve směsi zaujímají na první pohled
marginální 0,5% ale vzhledem k velkému objemu směsi na jedno štěpení se jedná o 70 tun. Pro lepší
představu si uvedeme, že takové množství chemie lze přepravit 16 fekálními vozy typu Praga V3S. To
již není tak zanedbatelné, zejména pokud uvážíme, že se zdaleka vše nepodaří vyčerpat zpět na povrch. Problém je však i s objemem směsi který se vyčerpat podaří. Směs vody, písku a již tak nebezpečných látek je navíc obohacena o těžké kovy a radioaktivní prvky uvolněné z podloží, takže je takřka nemožné ji vyčistit. Ukládání do povrchových nádrží způsobuje odpařování těkavých látek, které přispívají
k lokálnímu znečišťování ovzduší. Nádržím samozřejmě hrozí nebezpečí i v případě živelných katastrof.
Znečištění ovzduší jde ovšem i na vrub únikům samotného zemního plynu, které jsou v průběhu těžby nevyhnutelné. Na tomto místě bych rád zdůraznil, že metan je v závislosti na okolnostech minimálně 20x účinnějším skleníkovým plynem než oxid uhličitý. Abychom snížili emise CO2, tak těžíme
zemní plyn, což ovšem provází únik mnohem nebezpečnějšího CH4 do atmosféry. Aby mohl zemní plyn
působit pozitivně na boj proti globálním změnám klimatu, nesměly by být úniky CH4 větší než 3% celkové produkce. V praxi je však toto číslo bohužel často překročeno. Při výzkumu v Coloradu a Utahu se
naměřené úniky pohybovaly mezi 4% a 9% produkce. Když k tomu připočteme velkou spotřebu vody,
lokální zemětřesení způsobená hydraulickým štěpením, dopravní zátěž spojenou s budováním a provozováním vrtu i provoz dieselových kompresorů, tak asi těžko můžeme tuto těžbu označit za ekologickou naději.
Křivka výtěžnosti vrtů v břidličných vrstvách je navíc tak strmá, že je vrt po dvou letech vytěžen
z cca. 80%. Z toho důvodu je pro udržení produkce zapotřebí otvírat stále nové vrty. Evropské geologické podmínky se od těch severoamerických značně liší, v České republice a mnoha dalších oblastech
by nebylo možné udržet takové tempo bez ohledu na rizika spojená s těžbou. Složitější geologická situace by k těm rizikům navíc přidala nebezpečí migrace frakční směsi po různých geologických poruchách. Úroveň prozkoumanosti geologické stavby České republiky, která je díky více než 150 letům
fungování geologické služby (C.K. říšský geologický ústav ve Vídni byl založen již v roce 1849 jako třetí
na světě) patří k nejlepším na světě. Díky nashromážděným záznamům víme, že v požadovaných lokalitách nelze očekávat těžitelné zásoby zemního plynu vázaného v břidličných vrstvách, což v jedné zprávě uvedla i Česká geologická služba. Lze se tedy jen dohadovat o skutečném účelu žádostí o stanovení
průzkumného území.
Koalice STOP HF www.stophf.cz
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Výstava 22. – 24.
11. 2013
Již podruhé proběhla
v sále našeho Obecního úřadu
předvánoční výstava. Konala
se ve dnech 22. – 24. listopadu 2013. V loňském roce vystavovaly 3 ženy, letos to již
bylo 14 žen a 1 muž.
Na minulé výstavě jsme
představili hlavně dnes již
vzácné sběratelské kousky, ale
také výrobky z různých druhů
materiálu, vztahující se
k Vánocům. Letos jsme představili velmi pestrou přehlídku
vánočních ozdob a drobných
dárků. Návštěvníci si mohli
zakoupit věnce a svícny
z nejrůznějších materiálů
umělých i přírodních, ručně
vyrobenou bižuterii ze skla,
kovu a nových materiálů, také
šperky z polodrahokamů. Velký zájem byl i o drobné výrobky z papíru, jako např. stromečky, hvězdy, zvonečky a
svícny. Kdo dbá o zdravé tělo,
odcházel s některým výrobkem z medu nebo včelího
vosku a dalších včelích produktů. To vše bylo doplněno
výstavou dalších krásných
drobností, např. háčkované
ozdoby na vánoční stromek,
ozdoby vyrobené z drobných
korálků, jak je pamatujeme od
svých babiček, ozdoby vyrobené z drátků, látky či perníčků.
Pro zpestření tu také nechyběly historické formy na bábovky, vyšívané ubrusy a dečky, či vyšívané látkové kuchař-
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ky. Atmosféru výstavy ještě
umocňovala vánoční hudba a
hořící svíčky. Zmínila jsem také jednoho mladého muže,
který přispěl z úplně jiného
oboru. Vystavil několik vlastních malovaných obrazů našeho kraje.
Návštěvníci, kterým se
z naší výstavy ještě nechtělo
odejít, mohli posedět u kávy
nebo čaje se zákuskem. Na
výstavu opět zavítaly pracovnice Muzea z Náchoda.
K našemu velkému překvapení se v sobotu přišla podívat
redaktorka Náchodského deníku. Následně ve středu 27.
11. vyšel článek o našich zručných vystavujících občanech.
V průběhu 3 dnů navštívilo výstavu přibližně 400
lidí nejen z Kramolny, ale i
z ostatních vesnic a měst. Návštěvníci odměnili naše vystavovatele obdivem a chválou
nad jejich výrobky. Dokladem
toho bylo mnoho prodaných
dárků, ze kterých se budou
kupující dlouho radovat.
Žijeme v uspěchané
době, kdy nemáme na nic a
na nikoho čas. A právě taková
vánočně laděná výstava nás
na okamžik zastaví a donutí
nás zamyslet se a třeba se i
zasnít. Při takové příležitosti se potkáváme,
poznáváme své sousedy, a pokud alespoň někteří odcházejí spokojeni, účel výstavy je splněn. A ten, který
z nějakého důvodu na

výstavě nebyl, může jen litovat.
Velmi děkuji všem zúčastněným vystavovatelům a
všem, kteří se podíleli na přípravě celé akce. Dobrovolné
vstupné bude použito po
odečtení nájmu sálu na nákup
nových knih do naší knihovny.
Přeji vám krásné a
šťastné vánoční svátky. Prožijte je ve zdraví.
Vaše knihovnice Iva Zelená

Pohár veteránů v
Prachovicích
2013
Dne 7. 9. 2013 jsme se
už podruhé zúčastnili Turnaje
veteránů v hokejbale V Prachovicích. Tento turnaj je pro
hráče nad 35 let. Zúčastnili
jsme se jej v sestavě, která
byla téměř stejná jako jsme
před patnácti lety Sokol Kramolna a Obec Kramolna.
Minulý ročník jsme vyhráli a přivezli domů putovní
pohár. Tím nám vznikla povinnost se letos opět účastnit a
bojovat o druhé vítězství v
tomto turnaji. Po těžkých zápasech jsme byli úspěšní a
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Putovní pohár a Pohár celkového vítěze. Můžeme se dále
chlubit, že nejlepším hráčem
turnaje byl vyhlášen náš hráč
Miroslav Malík. Poděkování
patří také trenérovi Aleši
Peštovi, který nás společně
dovedl k vítězství v turnaji.

Odpoledne s Mikulášem
S
několikadenním
předstihem dorazil v neděli 1.
prosince na Kramolnu Mikuláš
se svojí početnou andělsko –
čertovskou družinou.
V sále obecního úřadu
ho spolu se svými rodiči očekávalo 27 dětí ve věku 2 - 11
let.
O to, aby nebylo čekání
tak dlouhé a nervozita tak silná se postaral Andílek se svým
pomocníkem, kteří dorazili
jako „předvoj“ Mikulášovy
družiny. Spolu s, za vydatné
pomoci „čertic“ z řad kramolenského klubu žen - BIKRAŽE,
který také celou akci uspořádal, zvládly děti zcela hravě
několik soutěžních úkolů i nácvik krátkého tanečku určeného k přivítání Mikuláše.
Obdiv patří i rodičům,
kteří v „boji o body“ nejen přihlíželi od svých stolů, ale do
soutěžení se i zapojili.
Všem přítomným se
tak naskytl velmi poutavý pohled na obrázky „z pera“ maminek, či na kreace tatínků
skákajících přes švihadla.
Těm, kterým se od sto-

lů nechtělo se ale zase tak
úplně divit nemůžeme, protože linecké rohlíčky od Koutských, či pestrá škála domácích jednohubek byla dost
vážným důvodem pro strach
opustit svoje místo a riskovat
tak, že spolusedící budou
rychlejší.
Okolo 17. hodiny, kdy
bylo již šťastně dosoutěženo a
výherní balíčky byly rozdány,
vzrostlo napětí u některých
dětí doslova viditelně.
Ale to už se na schodech ozvalo chřestění řetězu a
cinkot zvonku, tedy zvuky zcela neomylně doprovázející příchod samotného Mikuláše a
jeho pomocníků.
Kniha hříchů byla jako
vždycky plná toho, co Mikuláš
za celý rok viděl a tak si děti si
u čerta raději přeskočily řetěz
jako slib, že se polepší, andělé
jim rozdali dárky a každé z dětí si odneslo i malou metličku
– to kdyby během roku opravdu nebylo zbytí a rodiče museli zavolat pekelnou posilu.
Protože Mikuláš nejen káral,
ale i hodně chválil, zůstal čertův pytel, připravený na hříšníky, prázdný a počet dětí na
Kramolně tedy ani po letošním Mikulášském odpoledni
neklesl.
Chválil Mikuláš, chválit
budeme i my. Chtěly bychom
poděkovat těm, kteří nám pomohli jako sponzoři celou akci
uspořádat: Cukrářství Tomáš
Koutský Kramolna, Magnusfilm – Tomáš Magnusek, INS
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s.r.o. Náchod a Živo(t) na Kramolně, Lhotkách a Trubějově.
Dík patří i OÚ Kramolna za zapůjčení prostor.
Tato akce připadla právě na první adventní neděli,
proto mi dovolte, abych Vám
jménem Klubu kramolenských
žen BIKRAŽE popřála příjemný
zbytek adventu, klidné svátky
a do roku 2014 pohodu, zdraví a lásku.
Těšíme se na shledanou s Vámi na další z našich
akcí,např. na připravovaném
Setkání s legendami – beseda
s MUDr.Radimem Uzlem,
CSc., moderovat bude Tomáš
Magnusek.
PF 2014
Za Klub žen BIKRAŽE
Vlaďka Schneiderová

Vaše příspěvky do
zpravodaje
Velmi rádi uvítáme jakékoli příspěvky do zpravodaje týkající se dění v obci.
Příspěvky zasílejte na
emailovou adresu info@kramolna.cz pod předmětem „Příspěvek do zpravodaje“. Prosíme, aby byly příspěvky v elektronické formě ve
formátu MS Word nebo v jiném textovém editoru (nikoli
však v PDF nebo JPEG — kromě obrázků), „redakci“ to
ušetří spoustu práce. Děkujeme.

5

Zpravodaj obce Kramolna prosinec 2013

6

