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Křinická naučná stezka

CESTY A PROCESÍ (1)

Křinice jsou

obcí rozprostřenou

podél toku potoka a spojovací cesty
byly vždy nezbytností. Hlavní křinickou

cestou byla cesta vesnicí (Dorfstrasse),
cesta do Broumova, cesta z Martínkovic
do Broumova, křížící dolní konec vsi, a
až do roku 1820 cesta z Broumova (od dolní brány) přes křinická pole
k rybníku Šlégl a přes Pasa do Police. Od roku 1820 se jezdí z Broumova do
Police státní silnicí přes Hejtmánkovice. Od hospody Amerika vede
do
Martínkovic lesní cesta, která byla využívána jako poutní cesta
do
Vambeřic (dnešní Wambierzyce).
Cestou „Aloise Jiráska“ je nazývána Hvězdecká cesta (Sternweg). Jedná se
o polní cestu z horních Křinic do Broumova, později turistickou cestou a
stezkou k výletnímu hostinci Amerika a na Hvězdu. Do Police se tudy běžně
nechodilo. Její víceméně původní trasa (změněná za komunistického režimu)
byla po dvou letech práce a úprav otevřena slavnostním Májovým procesím
27. května 2000. Obnova Křinické cesty vyšla z iniciativy Správy CHKO
Broumovsko. Podél cesty bylo vysázeno množství stromů a keřů, na jejichž
výsadbě se podílela obec Křinice, Správa CHKO, pracovaly zde i děti z DDM
Ulita v Broumově a pomáhali zahraniční dobrovolníci. Z celkového počtu 10
křížů podél cesty byly opraveny čtyři a jeden byl postaven nový.

Pokračování příště

MĚSÍC STAROSTKY

Září

o Jmenování zapisovatelky pro volby do Krajských zastupitelstev.
o Účast na 600 let založení Meziměstí.
o Účast na dožínkách v Ratnu – Dolnem, obec, která spolupracuje s naší
obcí. Přeshraniční spolupráce.
o

Návštěva Pozemkového fondu v Náchodě a Pozemkového úřadu
v Náchodě ohledně komplexních pozemkových úprav.

o

Účast na okresních dožínkách v Polsku – Scenawka Sredna, Gmina
Radkow.

o Příprava na jednání zastupitelstva (POV a grant na 130 let hasičů v roce
2009 z Euroregionu Glacensis).

Říjen

o Příprava na volby do Krajských zastupitelstev.

o

Jednání s projektantem p. Rakem ohledně změny v projektové
dokumentaci na bývalou školu.

o Setkání na OÚ v Křinicích s obcí Dziekowiec na přeshraniční spolupráci –
grant 130 let hasiči.
o Školení na Czech Point v Hradci Králové.
o Valná hromada MAS.
o Příprava smluv pro občany ke stavbě kanalizace.
o Jednání obecního zastupitelstva.

POPLATKY 2009

Poplatek (250 Kč), za prohrnování sněhu v zimním období 2007/2008,
se převádí na zimu 2008/2009.V případě, že bude zima nad očekávání dlouhá
poplatek doměříme.
Dávka za psy také zůstává tj. 1 pes 60 Kč + 90 Kč každý další hlídač.
Protože jsme se letos pohoršili, jak ve třídění druhotných surovin,
tak v placení „popelnic“ rozhodli zastupitelé o zvýšení poplatku za odpady
z 330 Kč na 400 Kč za občana (případně chalupu). Zároveň tímto žádáme
všechny neplatiče, aby dlužné částky uhradili co nejrychleji a do příštího roku
vstoupili bez dluhů. Jména bohužel nesmíme zveřejnit což je škoda, možná by
to pomohlo více než všechny upomínky.

INFORMACE PRO OBČANY

Oznámení pro žáky devátých tříd a jejich rodiče
Zemědělská škola
VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí
pořádá Den otevřených dveří v pátek 9.1.2009, od 12:00 do 16:00 hodin
(www.szeskostelec.cz)

OS Křinické prameny - Znovu připomínáme

Mandlování prádla každé pondělí od 15:00 do 18:00 hod., poplatek je 20 Kč za
1 hod. mandlování (členové OS 10 Kč). Zájemci si mohou vymandlovat prádlo
v budově školy. Můžete přijít rovnou, nebo se objednat na telefonech
739203221, 739203220.

Kondiční cvičení pro všechny každé úterý od 18:45, poplatek 15 Kč.

oznamuje

prodloužení otevírací doby v závěru období pro podávání daňových přiznání za rok 2008
v pracovních dnech 23. března - 31. března 2009
Podatelna:
denně do 18.00 hod.
Pokladna:
denně 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 hod.

DOTACE EU
na rozvoj a zakládání mikropodniků

Výzva od 10.2. do 2.3.2009

Podali jsme našim klientům za uplynulých 12 měsíců 29 žádostí a 29 jich
bylo schváleno

O co můžete žádat i Vy:
60% z 2 000 000,- uznatelných nákladů bez finanční
historie a doložení finanční způsobilosti.
3 - leté historie.

60% z 5 000 000,- uznatelných nákladů s doložením

Základní podmínky:
-

mikropodnik do 10 zaměstnanců

-

investice do provozovny v obci do 2000 obyvatel
s vlastním zastupitelstvem

-

možnost koupit zařízení na leasing

Příklady podporovaných činností: truhlářství, tesařství, keramika, kovářství,
kovoobrábění, sklářská výroba, plastikářská výroba, zednické práce,
zámečnictví, oprava strojů a zařízení, autoservis, pneuservis, lakýrnictví,
klempířství, potravinářství, nápoje, krmiva, zpracování nerostných surovin,
velkoobchod, praní, čištění, kadeřnické a kosmetické služby, pohřebnictví,
činnosti pro osobní a fyzickou pohodu a ostatní osobní služby.

Příklady podnikatelských záměrů: rekonstrukce a modernizace objektu,
případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a rozvoj existujících
mikropodniků (stavební materiál, stavební práce), úprava povrchu v areálu
podnikatelské provozovny (např. odstavná stání, úprava povrchů pro skladové
hospodářství); připojení k technické infrastruktuře; nákup strojů, výrobních
zařízení a technologie sloužící k zakládání a rozvoji mikropodniků; nákup
vybavení provozovny pro podnikatelskou činnost (základní nábytek); pořízení
výpočetní techniky, aj. Nabízíme bezplatnou konzultaci a reference všech
našich klientů. Kontakt: František Winter, mobilní tel.: 608 885 145,
email: dotace@lit.cz.

Výsledky voleb do zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Volby do zastupitelstva Královehradeckého kraje 17. a 18.10.2008
Výsledky hlasování v obci Křinice :

Číslo a název strany
50 - KDU-ČSL,Nestraníci
48 - ČSSD
47 - ODS
1 - KSČM
3 - SNK-Evropští demokraté
13 - Nezávislí
7 - Volba pro kraj
32 - Strana zdravého rozumu
Celkem platných hlasů

počet
hlasů
42
24
21
18

%
36
21
18
15

6
4
1
1

5
3
1
1

117

100
účast 37%

SDH Křinice

Končí nám další rok. Ten příští bude ve znamení stotřiceti let od založení
hasičského sboru v obci. Chceme, abychom i v dalších letech dobře hájili barvy
naší obce. Potřebujeme posílit hlavně družstvo žen, ale přihlásit se může
kdokoliv. Touto cestou připomínáme všem zájemcům, že jsou dveře do našich
řad stále otevřené.

Soutěže v požárním sportu - rok 2008

Kategorie

Ženy

Muži

Křinice - Pohár starostky

3.5.08

5(7)

2 ( 10 )

Božanov - Pohár starosty

17.5.08

5(6)

2(7)

Hejtmánkovice - Okrsková soutěž

24.5.08

6(6)

4(8)

Hejtmánkovice - Pohár starosty

24.5.08

3(5)

5(6)

Rožmitál - Pohár obce

21.6.08

x

6(8)

Provodov - Provodovská proudnice 18.7.08

x

14 ( 14 )

Martínkovice - Pohár starosty

16.8.08

x

1 ( 13 )

Broumov - Pohár starostky města

13.9.08

x

9(9)

Umístění ( z počtu družstev )

Výbor SDH děkuje všem členům, spoluobčanům a vedení
obce za spolupráci během uplynulého roku. Přeje Vám všem
hodně zdraví, radosti a spokojenosti v roce 2009 .

Čertovská nabídka
Do středy 3.12.2008 přijímáme objednávky pro Mikuláše a jeho doprovod.
Chcete-li mít jistotu, že Vás 5.12. navštíví čerti zavolejte na telefon 602328222,
nebo zanechte objednávku s adresou ve schránce OÚ Křinice.

Pozvánky na kulturní akce

Sobota 6.12.2008

Občanské sdružení Křinické prameny Vás srdečně zvou na Vánoční řemeslný
jarmark v budově školy od 10 do 16 hodin (viz.příloha).

Na sále v Hospůdce u sládka bude od 14 hodin Mikulášská nadílka
s diskotékou, zveme všechny děti a rodiče.

Pátek 12.12.2008

Na sále v Hospůdce u sládka bude probíhat od 19 hodin divadelní představení
„REVIZOR“, vstup zdarma. Všichni jsou srdečně zváni.
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