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Křinická naučná stezka

O ZALOŽENÍ KŘINIC (2)

Všechno co víme o nejstarší historii
Křinic, vychází z jediné věty zápisů z
roku 1255 Chunrado… silvam Policensem sirca fluvium Crinice dedimus …
ad extirpandum ..…, což znamená, že
opat Martin odevzdal les patřící kostelu

Vydává OÚ Křinice

polickému P. Marie na potoce Křinici nějakému Konradovi k vyklučení.
Z této stručné informace můžeme vyvozovat. :
1) Potok, o němž se mluví, se nazýval česky Křinice.
2) Lokátor, podnikatel kolonizace, ten který měl provést vyklučení pralesa a
osazení půdy lidmi, se jmenoval Konrad, byl to Němec a Němci byli
i všichni kolonisté, které si přivedl.
3) Kolonizovaná půda na Broumovsku patřila břevnovskému klášteru, resp.
jak je v listinách uvedeno, polickému kostelu P. Marie (tento kostel a malá
benediktinská kolonie patřil břevnovskému opatství).
4) V zápise o odevzdání lesní půdy na potoce Křinici není žádná zmínka
o nějaké starší osadě. Kdyby existovala, byla by bezpochyby zmíněna.
Zbývá zodpovědět, proč jsou potok Křinice a některá další místa
v klášterních zápiscích z pol. 13 století pojmenována česky. Tyto české
názvy se v dalších stoletích v písemných dokumentech již nikdy nevyskytly.
Klášter vlastnil Broumovsko asi 40 let před začátkem kolonizace, po celou
dobu v polické osadě žili benediktinští řeholníci a laici, což byli vesměs Češi.
Je pravděpodobné, že to byli oni, kdo pojmenovali významnější
přírodní útvary na Policku a Broumovsku. Není vyloučeno, že potoky a
pohoří byly lidmi břevnovského kláštera pojmenovány právě při příležitosti
kolonizace, protože do listin musela být území předávána kolonistům nějak
určena, zapsána pod konkrétními jmény.

Pokračování příště
Z jednání obecního zastupitelstva ze dne 28.1.2009

Přítomnost zastupitelů 6
Omluveno

1

Přítomno občanů

8

Program jednání

-

kontrola zápisu ze dne 10.12.2008

-

plnění plánu rozpočtu za r. 2008

-

rozpočet na rok 2009

-

informace k výběrovému řízení na manažera projektu kanalizace
konaného dne 19.1.2009

-

projektová dokumentace škola

-

dodatek nájemní smlouvy OS RUCE na r. 2009

-

prodej pozemků (st. parcela č. 84, poz. parcela č. 1936/1 - Kábrtovo)

-

diskuse

-

usnesení

-

závěr

Usnesení :

1) bod č.4 – OZ schválilo Rozpočet na rok 2009, který je vyrovnaný
6-ti hlasy pro, nikdo nebyl proti, ani se nezdržel,

2) bod č.5 – Výběrové řízení na manažera projektu kanalizace
OZ rozhodlo o zrušení výběrového řízení jednohlasně

3) bod č.6 - Návrh na projektovou dokumentaci školy OZ schválilo
5 pro, 1 se zdržel hlasování

4) bod č.7 – Dodatek, ke smlouvě o pronájmu školy s OS Křinické prameny,
na rok 2009, OZ schválilo variantu a1 jednohlasně

5) bod č.9 - Prodej pozemků, p.p.č.1936/1, st.84 a vydání záměru
OZ schválilo jednohlasně

Rozpočet 2009
Příjmy
položka
VPP
odpady
nájem zahrádky
nájem byty
příjem za prodej pozemků
vrácení půjčky (čp.302/1)
dotace ze st.rozpočtu
daň ze závislé činnosti
daň OSVČ
příjmy z kapitál.výnosů-úroky
daň právnických osob
DPH
daň z nemovitosti
poplatky ze psů
činnost místní správy

kč
216000
140000
6680
105000
300000
120000
9400
617000
53800
30000
960000
1300000
440000
2700
290000

4590580

Výdaje
položka
údržba komunikace
školné
VO údržba
elektrika

kč
200000
220000
150000
200000

odpady
kultura(procesí,důchod.,děti
knihovna
TJ Sokol
kulturní památky
údržba zeleně
130 let Hasiči
Hasiči
údržba lesy
projekt škola
údržba bytovky
údržba škola
Veř.správa,VPP,zastupitelé,

250000
80000
10000
15000
50000
50000
118000
50000
50000
250000
176665
250000
864000

Dohody
poštovné
úprava prostranství 302/1
cestovné
projekt kanalizace
koupě pozemku 302/1
vratka na KÚ-volby
audit elektriky
územní plán
dopravní obslužnost
telefon
ostatní služby
žádosti.GRANTy

8000
30000
40000
920000
80000
8915
50000
217500
60000
40000
52500
100000

2.2.2009
Školné v rozpočtu
Školné skutečné od MěÚ Broum.
údržba komunikace -úprava
údržba komunikace - úprava

Úprava:
-220000
248000
-200000
172000

4590580

úprava rozpočtu ve výdajích :
zvýšení - 2.2.2009 fakturace školného skutečná od Městského úřadu Broumov /6.000,- kč na žáka/ +
MÚ Teplice nad Metují - navýšení na 248.000.- Kč
snížení - údržba místní komunikace na
172.000.- KčV případě, že bude uskutečněna dohoda s SÚS Náchod o opravě MK, bude provedeno rozpočtové
opatření na částku
dle dohody o provedení opravy

Vážení spoluobčané,

ráda bych se s Vámi podělila s plněním rozpočtu za rok 2008.
Příjem obce v roce 2008 byl celkem
Z toho daně od poplatníků
DPH

4.721.481.1.729.664.1.448.135.-

Dotace z Krajského úřadu
347.000.- (75.000.- z POV
oprava obecního úřadu, 220.000.- příspěvek k územnímu
řízení na stavbu kanalizace a 52.000.- na zřízení nové služby
CZECH POINT, která slouží pro naše občany od 2.ledna
2009)
Příjmy z pronájmu bytů, pozemků a zahrádek
Příjmy z odpadů – poplatky od občanů

115.020.136.090.-

Příjmy z odpadů od firem, které tříděný odpad
Využívají k dalšímu zpracování

20.804.-

Příjmy od Občanského sdružení

58.361.-

Daň z nemovitosti

449.670.-

Prodej z pozemků (pozemky pod potokem u školy)
Činnost místní správy

45.800.-

370.937.-

Výdaje obce v roce 2008
Studie na kanalizaci pro obec

40.000.-

Základní školné – platba za žáky

197.400.-

Výdaje za školu (otop)

63.623.-

Projekt na školu

193.375.-

Zatrubení příkopu za školou

64.260.-

Regulace v kotelně – škola + ostatní výdaje

84.952.-

Výdaje na údržbu zeleně

16.193.-

Cestovné

32.543.-

Výdaje na byt č.p. 45

252.788.-

Výdaje na OÚ

229.969.-

Oprava kulturních památek

31.379.-

Hasiči

91.870.-

Odměny členů zastupitelstva

317.060.-

Povinné pojistné – zdravotní pojištění

9.650.-

Platy zaměstnanců (VPP+povinné poj.)

299.723.-

Knihovna

9.766.-

Drobný hmotný majetek

109.697.-

Poštovní služby

7.374.-

Telekomunikační služby

32.232.-

Poplatky peněžních ústavů

17.855.-

Poradenské služby (geodézie, audit, právnické…)

148.842.-

Nákup pozemku po p. Kábrtovi
Pěst. celky trav.porostů (např.zaměření lesa aj.)
Opravy a udržovací práce (bytovky č.p.271)
Tělovýchova
Energie
Oprava Veř.osvětlení

1.243.040.155.902.71.400.15.000.184.403.63.397.-

Pohřebné zaplacené na 5 let
Územní plán obce
Odpady

30.000.261.800.295.454.-

Údržba obecních komunikací

7.113.-

Volby do krajských zastupitelstev

11.085.-

Půjčky občanům
Ostatní náklady (dar na nem.lůžko, pouť)

300.000.44.408.-

Drobný hmotný majetek

25.924.-

Platby a poplatky do st. rozpočtu

55.781.-

Ostatní výdaje (nákup laviček, tabule aj.)
Výdaje celkem

161.332.5.176.590.-

Nyní ještě k letošním poplatkům za odpad. V roce 2008 vydala obec
celkem 295.454 Kč. za likvidaci odpadů. Příjmy za odpady byly 136.090 Kč.
od občanů a 20.804 Kč. od firem za tříděné sklo, plast a železo. Proto byl
poplatek pro rok 2009 vypočítán na 400 Kč. Výpočet byl tvořen z částky
295.454 Kč. : (392 občanů + 24 chalup) = 710.23 Kč.,
která byla zaplacena v průměru na občana. Proto je dobré třídit odpad, abychom
jako obec mohli získat více financí za roztříděný odpad. Jsou i malé obce, které
získají za třídění odpadů až 100.000 Kč. za rok.
Dále uvádím přehled akcí, které se budou konat v roce 2009
-------------------------------------------------------------------------------------27.2.2009

Obecní ples,

11.4.2009

Velikonoční jarmark,

2.5.2009

Pochod Hvězdeckým pohořím,

9.5.2009

130 let založení SDH,

2.8.2009

Křinická pouť s letním jarmarkem,
další podzimní akce budou upřesněny
Starostka obce

INFORMACE PRO OBČANY

Oznámení o změně cen vodného a stočného na rok 2009
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.,
projednalo dne 26.11.2008 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2009 a
vyhlašuje od 1.1.2009 nové ceny vodného a stočného:
Vodné

27,14 Kč/m3

Stočné s ČOV

28,02 Kč/m3

Stočné bez ČOV 9,07 Kč/m3
Cena je včetně DPH ve výši 9%.

Upozornění pro samostatně hospodařící rolníky
Upozorňujeme samostatně hospodařící rolníky, že osvědčení o zápisu
do evidence samostatně hospodařících rolníků (SHR) vydaná obcemi podle
zákona č. 105/1990 Sb., ve znění zákona č. 219/1991 Sb., o soukromém
podnikání občanů, platí do 1.5.2009. Po tomto datu již nelze na tato osvědčení
dále podnikat. Pokud by chtěl samostatně hospodařící rolník dále podnikat
v zemědělské výrobě, je třeba, aby se zaevidoval jako zemědělský podnikatel.
Někteří samostatně hospodařící rolníci tak již učinili.

Zemědělskou výrobou se rozumí:
-

rostlinná výroba,

-

živočišná výroba,

-

produkce chovných plemenných zvířat,

-

výroba osiv a sadby školkařských výpěstků,

-

úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby,

-

chov ryb,

-

hospodaření v lese,

-

hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

Přesné vymezení zemědělské výroby je uvedeno v § 2e zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Některé činnosti, které mohly být provozovány na základě osvědčení,
např. těžba dřeva, spadají do živnostenského podnikání podle živnostenského
zákona.
K zápisu do evidence zemědělského podnikatele, je třeba předložit
občanský průkaz, zaplatit správní poplatek ve výši 1000 Kč., a vyplnit příslušný
formulář. Žadateli bude následně vydáno osvědčení o zápisu do evidence
zemědělského podnikatele.
K ohlášení živnosti volné (např. na těžbu dřeva), je třeba předložit
občanský průkaz, zaplatit správní poplatek ve výši 1000 Kč., a vyplnit formulář
ohlášení živnosti. Výpis z Rejstříku trestů ČR si obecní živnostenský úřad
vyžádá sám. Žadateli bude následně vydán výpis z živnostenského rejstříku,
jako průkaz živnostenského oprávnění.

Veškeré záležitosti spojené se zápisem do evidence zemědělského
podnikatele či s ohlášením živnosti, můžete vyřídit na Městském úřadu
Broumov, obecním živnostenském úřadu, Třída Masarykova 239, Broumov –
přízemí vlevo. Případné další informace poskytnou pracovníci obecního
živnostenského úřadu Městského úřadu Broumov na tel. č. 491504234,
491504233, 491504214, 491504211.

Poplatky na likvidaci autogramů – elektronické avízo

Od 1. ledna 2009 vstupuje v účinnost zákon č. 383/2008 Sb., kterým
se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech (část autovraky). Státní fond
životního prostředí ČR je dle uvedeného zákona příjemcem poplatku
Pro státní fond životního prostředí ČR uvedený poplatek vybírají obecní
úřady s rozšířenou působností, které ho následně převedou na bankovní účet
č.účtu 9025001/0710 ČNB Praha se závazným variabilním symbolem 577 a
zašlou v elektronické podobě avízo (excelovská tabulka).
Potvrzení bude obsahovat :
-

název obecního úřadu s rozšířenou působností, který poplatek vybral,

-

jméno osoby poplatníka,

-

výše (Kč.) a datum uhrazení poplatku,

-

identifikační číslo vozidla (VIN) nebo identifikační číslo karosérie nebo
číslo podvozku nebo identifikační číslo motoru.

Avízo zasílejte na e-mail eva.janouskova@sfzp.cz.

Diakonie Broumov ve spolupráci s obcí Křinice vyhlašuje
humanitární sbírku
Sbírka se uskuteční dne 24.4.2009 od 9 00 do 11 00 na obecním úřadě.
Vybírá se : - letní a zimní oblečení,
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky,
- domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky – vše pouze
funkční),
- peří, péřové a vatové přikrývky, polštáře, deky.

PROSÍME NEDÁVEJTE – obnošené boty, svetry, elektrospotřebiče, jízdní
kola, lyže, dětské kočárky.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.
Děkujeme za pomoc

Kontumace psů a koček trvá i pro rok 2009.

Sem prosím nakopírovat přehled svozů odpadu pro rok 2009.

Prosba k občanům

Vážení spoluobčané, prosím Vás o pomoc ohledně udržování pořádku
v naší obci. Vás rodiče žádám o zvýšení zájmu o své děti. V dětství vandalismus
začíná a pokračuje dál. Je mojí povinností sdělit zvláště rodičům, že máte ze
zákona povinnost se o své děti řádně starat.
V roce 2005 vstoupil v platnost zákon č. 379/2005 Sb., o zákazu kouření
v autobusových zastávkách, ale jistě jste si všimli kolik je v čekárnách
nedopalků od cigaret a dokonce i prázdných lahví od alkoholu. Toto však není
zdaleka všechno, co naší obci nedělá dobrou vizitku. V letošním roce se opět
připravuje oprava naučné stezky. Vynakládají se nemalé prostředky z obecního
rozpočtu na tyto opravy.
Vím, že to nejsou pouze občané z Křinic, kteří ničí obecní majetek,
proto Vás prosím o větší zájem ochránit náš společný majetek. Děkuji za pomoc.

Starostka obce

Jak jsme koledovali

V sobotu 10. ledna 2009 se konala Tříkrálová sbírka. Děti
v kostýmech Tří králů chodily po vesnici a vybíraly peníze na charitu.
Celkem za Křinice jsme vybrali 5.885 Kč.
Naši tříčlennou skupinku tvořili dva hoši a jedna dívka. Všichni tři
zpívali, rozdávali malé drobnosti a podepisovali se na dveře. Za pěkný
popěvek jsme dostali i něco dobrého nazub. Asi v pět hodin jsme oslavili
pěkně strávený den.
To, čehož jsme byli svědci při Tříkrálové sbírce se podobalo
proudění teplé vlny, která na své dráze nakonec zahřeje a potěší ty,
pro něž se sbírky konají, a to je povzbuzení, výzva a inspirace pro
příště!!!
Děkujeme všem, kteří přispěli do naší kasičky, a doufáme, že se
nám to příští rok zase hezky vydaří.

Vaši Tři králové Kuba, Pája a Lucinka

Poděkování patří paní Mileně Matějů za péči a obětavost, kterou Třem
králům věnovala.

Zjistili jsme, že v obci chodila ještě další skupina, od které nemáme zatím
žádné informace.
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