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Obyvatelé : 1054
Části obce : Kramolna, Lhotky, Trubějov
Katastrální území : Kramolna,Městská
Kramolna, Lhotky, Trubějov
Průměrná nadmo řská výška : 420m n. m.
Rozloha obce : 7km2





Tady dnes bydlím.

Kaplička z roku 
1415, která je zde 
do dnes.

Historická mapa
1836 - 1852

Hlavní cesty, 
které vedly na 
Kramolnu.

Na Kramolně
bylo málo 
domů, většina z 
nich byla ve 
středu 
Kramolny.



Zvětšilo se 
zastavěné
území.

Hlavní cesty 
zůstaly.

Zde bydlím

Obecní úřad, knihovna

Dnešní mapa
Čistírna odpadních vod

Bioskládka

Hasičská zbrojnice



Porovnání leteckého snímku z roku 1953 a dnešního leteckého 
snímku ukazuje, že došlo k výrazným změnám. V dnešní době
značně vzrostla osídlenost obce a s tím souvisí i poměrně hustá
zástavba na úkor zemědělské půdy. Menší pole se sloučila do 
větších.



PPřři anketi anket ěě polopolo žžíí student osloveným student osloveným 
respondentrespondent ůům (nejmm (nejm éénněě 10 osob) v m10 osob) v m ííststěě

svsv éého bydliho bydli ššttěě 3 n3 náásledujsleduj ííccíí dotazy:dotazy:

AnketnAnketníí ototáázky:zky:

Co povaCo považžujete za nejvujete za nejvěěttšíší ekologický problekologický probléém v mm v mííststěě
svsvéého bydliho bydliššttěě??

ProPročč??

Jak byste tento problJak byste tento probléém vym vyřřeeššili?ili?



ANKETA
Z deseti lidí se pět lidí shodlo na komunálních odpadech. Lidé odpady netřídí, 

pálí je a vyhazují do lesa. Jako řešení by měla posloužit pokuta, nebo rozmístění
odpadkových košů. Také by lidé měli používat svoz odpadu, který je tu každý týden, 
nebo nově zřízenou bioskládku.

Dva lidé považují jako problém automobily, které jsou zaparkovány na 
zatravněných plochách a jejich mytí saponáty. V obci má každý svou garáž, a tak 
není důvod ničit louky. Jako řešení by posloužila vyhláška a pokuty. V případě mytí
aut zavést myčku v obci a zlevnit služby.

Jeden z dotazovaných považuje jako hlavní problém smog z komínů. V roce 2001 
zde byla vybudována plynofikace. Jako řešení by bylo zlevnění ceny plynu a 
ostatních energií.

Další korespondent považuje jako problém znečištění u kravína. Močůvka a 
silážní šťávy z kravína unikají do lesa a do vodoteče. Vyřešilo by se to tím, kdyby 
byla močůvka a silážní šťávy pravidelně odváženy.

Poslední z dotazujících považuje jako největší problém solení komunikací
v zimě chemickou solí, která znečišťuje životní prostředí. Pomocí by bylo nahrazení
soli něčím jiným, co by neškodilo životnímu prostředí.

Na základě ankety jsem došel k závěru, že lidé si jsou vědomi svých 
nedostatků, které negativně působí na životní prostředí a většina z nich má snahu to 
napravit.

Myslím, že i přes ekologické nedostatky, se v mém místě bydliště žije pěkně.



Hlavní ekologické problémy

Komunální odpady

Automobily

Smog z komín ů

Znečištění u kravína

Solení komunikací v zim ě
chemickou solí


