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Po vzpomínkách našich občanů z minulých čísel, kteří se vrací
rádi do Křinic, zabrousíme zpět do historie, a to výtahem z knihy
Broumovsko.
Začneme u pěkné plastiky „Ukřižování“ z roku 1850. Zde
vyjdeme na křižovatku Krims. Název je poněmčeným označením
původně slovanského názvu potoka Krinicz. Jedna s teorií uvádí, že
kolonizace Broumovské kotliny, tedy budování prvních vesnických
sídel, začala právě zde, v okolí Krimsu. Zde se již nalézáme v katastru
obce Křinice (Weckersdorf), která je vesnickou památkovou reservací.
Přejdeme přes most, pod nimž stával mlýn, po němž se dochovaly jen
stavební plány z roku 1888. Projdeme dolní částí Křinic kolem řady
statků broumovského typu. Hned první statek čp. 1 je dnes vůbec
největším křinickým statkem, zachovaným v původní dispozici všech
čtyř budov, tvořících typické dvorcové uspořádání. Maštal a další část
hospodářských budov jsou již přestavěny, ale i tak je objekt velmi
pěknou ukázkou tradiční zástavby na Broumovsku.
Pokračování příště
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Přijde jaro přijde . . .
V době kdy budete číst náš Občasník, bude podle kalendáře jaro
už tady. Ještě pár dní bude odeznívat letošní dlouhá zima, ale věřte, že
odejde.
Co nás jako občany čeká v letošním jaru. Na prvním místě péče
o svoje zahrádky, péče o svoje rodinné domy a vlastníky nemovitostí
dodržování zákona v péči o zemědělskou půdu. Na tento poslední bod
bych rád reagoval. V loňském roce, v roce významného výročí 750 let
založení, byla naše obec v pořádku, zvláště okolí komunikací a u
většiny okolí domků i některých hospodářských objektů. Přesto
zůstává řada pozemků, které vlastní naši občané bez povšimnutí a jsou
semeništěm plevelů a výstavy nepořádku. S příchodem jara bych rád
sdělil vlastníkům těchto pozemků, aby tyto parcely uvedli do pořádku.
Za tímto účelem obec zakoupila malou techniku a nabízí za úplatu
tyto služby. Vlastníci se mohou informovat na obecním úřadě, kde
bude sepsána dohoda na úpravu těchto pozemků. Pokud vlastníci
neuvedou pozemky do pořádku, připravuje obec vyhlášku, ve které
budou sankce vůči těmto vlastníkům, kteří se o svůj majetek nestarají.
O tom, že je to myšleno vážně, obec písemně upozorní vlastníky,
kterých se to bezprostředně týká, dříve než bude uplatněna sankce.
Starosta obce
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INFORMACE pro občany
Sdružení obrany spotřebitelů ČR otevřelo v Královéhradeckém
kraji jako posledním v republice svoji poradnu. V ostatních krajích je
tato pomoc občanům velice vyhledávána, a proto je naší snahou
rozšířit tuto informaci do všech obcí našeho kraje. Kancelář se nachází
v Týništi n. O., Čapkova 803, 300 m od nádraží ČD, vedle sídla
Policie ČR, 1. patro. Se svými dotazy se na nás můžete obracet osobně
po telefonické dohodě na uvedené adrese každou středu 15:00 – 17:00
hod. telefonicky na číslech 494 371 638, 494 530 595. Každý všední
den telefonicky od 8:00 – 17:00 hod. Na obou číslech jsou také
záznamníky. Fax 494 530 595, e-mail hradec@spotrebitele.info. Více
informací na www.spotrebitele.info.

SVOZ velkoobjemového odpadu
Obec Křinice a Scheele Bohemia s. r. o. upozorňují, že dne 13. 4.
2006 v 7:00 hod. pro vás zajistili svoz velkoobjemového odpadu.
Obec i svozová firma má zájem na tom, aby jste měli možnost zbavit
se legálně odpadu, který se nevejde do sběrných nádob (matrace,
koberce, nábytek atd.) a odpadu, který nepatří do sběrných nádob,
jako je např. papír, železo, plastové výrobky, pneumatiky. Odpad
uložte u sběrných nádob (popelnic) u domů. Tento svoz provede
několik vozidel a každé vozidlo odveze určitý druh odpadu. Proto je
důležité, aby jednotlivé druhy byly uloženy viditelně odděleně a tak,
aby je bylo možné naložit. Posádky jednotlivých vozů naloží ručně
denně několik tun odpadu a proto vás tímto prosíme o dodržení
podmínek uložení. Dbejte prosím i o bezpečnost silničního provozu.
NEODKLÁDEJTE NEBEZPEČNÉ ODPADY.
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SVOZ nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu proběhne dne 2. 5. 2006. Speciální
svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů: oleje a tuky, barvy,
ředidla, pryskyřice, lepidla, rozpouštědla, odmašťovací přípravky,
fotochemikálie, pesticidy (zahradní chemie včetně obalů), baterie
(suché články), akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti,
televizory a staré lednice. Svoz proběhne zastávkovým způsobem.
Obsluhou svozového vozidla bude odpad přebírán přímo od občanů.
Občan předloží obsluze vozidla doklad o zaplacení komunálního
odpadu za rok 2006. Odpad nesmí být shromažďován na určených
místech před příjezdem svozového vozidla. Odpad nesmí být
shromažďován na jiných místech. Odpad odložený na jiných místech
nebude odvezen. Svozová trasa pro svoz nebezpečného odpadu:
Křinice horní část - otočka autobusu 15:00-15:05 hod. – horní
část u Šmídů 15:10-15:15 hod. – u obecního úřadu 15:20-15:30 hod. –
v dolní části u zvonu na sklo 15:35-15:40 hod.

PTAČÍ CHŘIPKA - aktuální téma
V příloze pro vás přikládáme informace o ptačí chřipce.

ZÁKAZ KOUŘENÍ § 8 zák. č. 379/2005 Sb. - O tom kde se
zakazuje kouřit, jsme vás již upozorňovali v říjnovém čísle 2005. V
našich čekárnách jsou již připevněny i tabule o zákazu kouření, ale
bohužel (dle prohlídek čekáren) nedopalky od cigaret a prázdné lahve
od alkoholu (především od naší mládeže) se stále v čekárnách
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nacházejí. Upozorňujeme, že bude projíždět obcí i policie, která může
na místě kuřáky pokutovat (není to levná záležitost).

Pojišťovna KOOPERATIVA - občané obce, která je
pojištěná u Kooperativy, mají nárok na 10 % slevy z pojistného, které
uzavřou s pojišťovnou KOOPERATIVA.
Obec Křinice informuje své občany, že jsou k nahlédnutí

internetové stránky na adrese www.krinice.cz.
Rozpočet na rok
Příjmy
daň z příjmu ze závislé činnosti
daň z příjmu fyzických osob
daň z příjmu právnických osob
daň z přidané hodnoty
poplatek z odpadů
poplatek ze psů
daň z nemovitosti
splátky půjček od občanů
neinvestiční dotace
příjmy z pronájmu
příjmy ze služeb
daň z prodeje nemovitostí
příjmy z úroků
dorovnání z roku 2005
příjmy celkem

500
180
550
800
120
3
340
130
4
85
160
200
52
196
3320

Výdaje
doprava – MK udržování
škola - údržba
ochrana památek

530
100
50
5

kultura
tělovýchova
místní hospodářství
nakládání s odpady
ochrana přírody
péče o staré občany
požární ochrana
místní hospodářství
odměny zastupitelstvu
platy zaměstnanců – VPP
ostatní
odvody daní
knihovna
služby pošty
telefon
služby peněžních ústavů
nájemné
poradenské služby
projektová dokumentace – škola
úprava a udržování – škola
cestovné
platby daní a poplatků
všeob. materiál
DKP

Výdaje celkem

31
25
471
200
125
5
80
85
250
350
20
123
10
10
40
10
5
20
150
150
30
20
130
300

3320

SPOLEČENSKÉ AKCE
VELIKONOČNÍ JARMARK
V sobotu dne 8. 4. 2006 se koná od 9:00 hod. do
17:00 hod. již tradiční velikonoční jarmark, který pořádá
Občanské sdružení Křinické prameny ve škole, a tímto
vás všechny srdečně zveme. Bohaté velikonoční
občerstvení připraveno.
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ZELENÁČI opět v Křinicích
Dovolujeme si srdečně pozvat všechny příznivce
dobré country muziky na pomlázkovou zábavu v sobotu
15. 4. 2006 od 20:00 hod. do Hospůdky u sládka v
Křinicích.
Předprodej a rezervace vstupenek probíhá přímo
v Hospůdce u Sládka denně, mimo pondělí, po 17:00
hod., v sobotu a v neděli od 11:00 hod. Tel. č. 491 521
609.
Vstupné s místenkou 10 Kč.

„Pochod Hvězdeckým pohořím“
Dne 6. 5. 2006 se uskuteční již 30. jubilejní ročník
Pochodu Hvězdeckým pohořím. Při této příležitosti bude
probíhat soutěž hasičů „O pohár starosty“.

Školení řidičů
Obecní úřad zorganizoval pro občany „Školení řidičů amatérů“,
které se koná v pátek 7. dubna 2006 od 17 hodin v „Hospůdce u
Sládka“. Školení povede pan Fiedler z Broumova.

Vydal Obecní úřad v Křinicích v březnu 2006, náklad 160 výtisků. Grafická úprava ve
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