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Vážení spoluobčané.
Dostáváme do každé domácnosti „Občasník“, prostřednictvím
kterého chce s Vámi komunikovat obecní zastupitelstvo v Křinicích.
Na ustavujícím zasedání zaznělo, že občané jsou málo informováni
o dění v obci, o možnostech se podílet na akcích ve prospěch obce a
následně se podílet na životě v obci.
Uvítal jsem iniciativu mladých zastupitelek, které nejenže tento
návrh přinesly, ale začaly bezprostředně s jeho realizací. K tomu, aby
se nám smysl a práce těchto lidí vrátila v tom dobrém, je třeba stránky
této listiny přečíst a pochopitelně náměty, rozhodnutí a ostatní
podněty realizovat. Redakční rada očekává vaši spolupráci ve formě
poskytnutí zajímavých událostí, skutečností i příběhů, které život
v obci přináší.
Proto, aby to byl „Občasník“ skutečně náš, očekáváme do tohoto
„média“ Vaše příspěvky a náměty, které můžete, až půjdete kolem
obecního úřadu vhodit do schránky, která je umístěna na vchodových
dveřích.
Smyslem této tiskoviny je informovat občany a zároveň od občanů
redakční rada očekává informace pro zastupitele, ale i pro ostatní
občany. Jen ve vzájemné spolupráci má náš „Občasník“ záruku
úspěchu. Informace jsou v dnešním světě cennou devizou a proto
s nimi také tak zacházejme.

Přeji našemu „Občasníku“ úspěch v tom, že ho budete rádi číst a na
jeho tvorbě se podílet. Se svými návrhy a náměty se prosím obracejte
na členky obecního zastupitelstva paní Rosovou a Strnadovou a
všechny členy obecního zastupitelstva. Vezměte prosím toto jako
součást poděkování za Vaše hlasy, které jste členům obecního
zastupitelstva odevzdali.

Starosta obce Martin Šleis

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO PROJEDNALO :
1. Poplatek za svoz odpadů na rok 2003
ve výši
160 Kč na osobu a rok
360 Kč. za objekt, ve kterém není trvalý pobyt (chalupáři).
Svoz bude provádět firma SCHEELE ve 14 denních intervalech.
Roční poplatek uhradí občané do 31.března 2003. V případě
nedobytnosti bude poplatek vyměřen včetně penalizace.
Svoz nebezpečných odpadů bude organizován dvakrát ročně a
občané budou včas informováni.
Prosíme občany o třídění
velkoobjemových kontejnerech.

odpadu

dle

označení
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Popelnice na domácí odpad lze zakoupit nebo pronajmout od firmy
SCHEELE v Broumově.
TERMÍNY SVOZU domovního odpadu v roce 2003 :

Viz. přiložený rozvrh svozu v obci Křinice.

2. Zimní údržba místních komunikací
Vzhledem k tomu, že je povinností obce udržovat místní
komunikace, nelze občanům prohrnovat soukromé cesty.
Obecní zastupitelstvo na základě toho rozhodlo, že p.Vít (traktorista)
po prohrnutí obecních cest může prohrnout soukromé cesty těm
občanům, kteří si zaplatí poplatek 150,-Kč na zimní období.
Občané mají také možnost uzavřít si dohodu na prohrnování cest a
dvorů s panem Karlem Romanem, Křinice č.p.145, tel.č.777 183 482,
491 521 179.
3. Zápisy z jednání obecního zastupitelstva
jsou všem občanům k dispozici k nahlédnutí v úředních hodinách
na obecním úřadě.

UPOZORNĚNÍ na kácení stromů.
Upozorňujeme občany, že žádost o pokácení stromů se podává na
obecním úřadě na předepsaném formuláři. Stromy shlédne komise,
která určí žadateli náhradní výsadbu, místo a termín.
Předepsané tiskopisy jsou k vyzvednutí na Obecním úřadě.
Stromy lze kácet pouze v období vegetačního klidu, tj. v období
od 1.11. do 31.3.

PRŮZKUM zájmu o nákup potravin :
Žádáme občany, kteří mají zájem o nákup potravin, aby se
přihlásili formou vhození lístku do schránky na dveřích Obecního

úřadu. Na lístku uveďte jméno a kolikrát týdně máte o nákup zájem.
Pokud bude dostatek zájemců, lze nákup zorganizovat, případně i
s dovozem do domu.

POZNÁMKA redakce : Jsou vítány příspěvky našich občanů do
„Občasníku Křinice“.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsících lednu, únoru a březnu oslaví svá jubilea tito naši
spoluobčané:
Tomek Josef
Horáčková Zdeňka
Bubla František
Králová Marie

84 let
65 let
91 let
75 let

Burdichová Marie
Šleis Martin
Novotný Josef
Roman Jan

70 let
70 let
86 let
70 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, spokojenosti
a rodinné pohody.

CO PŘIPRAVUJEME :

Obecní bál
se bude konat v pátek dne 14.2.2003. Začátel v 19:00
hodin na sále v kulturním domě v Křiních.
K tanci i k poslechu bude hrát kapela „Trosky“.
Všechny občany srdečně zvou členové Obecního
zastupitelstva.
Vstupné je 40 Kč

Vystoupení

folklorního souboru „KVÍTEK“
z Hradce Králové, které se bude konat v neděli 2. února
2003
v 16 hodin na sále v kulturním domě v Křiních.
Vstupné je dobrovolné

Dále připravujeme:

přednášku pro zahrádkáře. Místo a termín konání bude
oznámen na vývěsce Obecního úřadu a v místním rozhlase.

Informace občanům
V souladu s reformou veřejné správy přechází naprostá většina
pravomocí bývalého Okresního úřadu v Náchodě na město Broumov
jako pověřenou obec III. stupně.
Městský úřad Broumov sídlí od 1. ledna 2003 ve třech budovách:
Budova stávajícího městského úřadu:
odbor investic a rozvoje - přízemí vpravo,
podatelna (ověřování),úkoly armády ČR, přestup. komise - přízemí
vlevo,
správní odbor (matrika, cestovní doklady, občanské průkazy,
evidence obyvatel - 1. patro vlevo,
kancelář starostky, místostarosty, tajemnice, finanční odbor, odbor
školství - 1. patro vpravo,
Objekt za budovou MěÚ směrem k ZŠ Masarykova:
městská policie - přízemí,
odbor Správy majetku města (agenda pohřebnictví) - 1. Patro,

Bývalý objekt Jednoty (sídliště Spořilov):
odbor dopravy a silničního hospodářství (evidence vozidel,
vydávání SPZ - přízemí vlevo,
podatelna - přízemí naproti vchodu,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví - přízemí vpravo a 1. patro
vlevo,
živnostenský úřad - 1. patro vpravo,
odbor životního prostředí - 2. patro vlevo,
odbor výstavby (včetně památkové péče) - 2. patro vpravo.
Dále pod Městský úřad patří: Kultura a infocentrum, Městské
muzeum, Městská knihovna, pečovatelská služba, Technické středisko
a některé příspěvkové organizace (mateřská škola, školy (ZŠ
Hradební, Masarykova, Olivětín, Velká Ves), Základní umělecká
škola, Středisko volného času Ulita a Domov důchodců.
Do Náchoda již nebudeme muset za účelem vyřízení většiny našich
záležitostí dále jezdit.
Odbor státní sociální podpory zůstává beze změny tak, jako dosud.
Bude zajišťovat výkon státní správy pro území celého bývalého
okresu Náchod ve svých kontaktních místech.
Vážení občané Křinic,
jak jistě všichni víte, byla k 30. září 2002 zrušena Škola v přírodě
v Křinicích, jejíž zřizovatel, Krajský úřad v Hradci Králové, neměl
legislativní podklad a tím ani peníze pro její další provozování.
O práci přišlo šest lidí a objekt školy, bezplatně obcí
k provozování školy pronajatý, měl zůstat na jejích bedrech bez
jakékoli náhrady. Již dávno téměř odepsané vnitřní vybavení mělo být
nabídnuto ostatním školským zařízením v kraji k dalšímu využívání.
To vše po dvacetiletém úsilí všech pracovníků i obce o co nejlepší
podmínky pro děti, které sem z celé republiky přijížděly a velmi rády
se vracely.

Díky úsilí pana starosty v Křinicích, bývalé ředitelky „školy“
paní Simonové a řady dalších aktivních a přemýšlivých lidí, kteří jsou
nejen schopní organizátoři, ale mají rádi přírodu a děti a již léta pro ně
dělají řadu užitečných věcí, se podařilo otevřít a začít provozovat
(začátkem února již přijedou první návštěvníci) nové zařízení. To
bude nejen poskytovat ubytování a stravu dětem z regionu
Královehradeckého kraje a z jiných koutů republiky, ale pomůže
s jejich vzděláváním a výchovou k lepšímu vztahu k lidem, ke
zvířatům i k rostlinám, a k prostředí ve kterém žijeme.
V Křinicích tedy již funguje „Středisko environmentální
vzdělanosti RUCE“, určené pro pobyty dětí i dospělých a jejich
vedení a seznamování s životem u nás. Cílem je rozvoj jejich
osobnosti tak, abychom, až jednou odtud odejdeme, zanechali tento
svět v lepším stavu, než když jsme sem přišli, i malý příspěvek nás
všech k udržení života na naší nemocné planetě.
Zřizovatelem „Střediska RUCE“ je občanské sdružení „Tuž se
Broumovsko!“, které má za sebou bohatou činnost, dokonce i
v Křinicích (opravu některých sakrálních památek, křížové cesty,
účast na výstavbě „Brány času“).
Naším úmyslem je co nejužší spolupráce s Obecním
zastupitelstvem a se všemi občany, kteří budou mít o naši práci zájem.
Proto nabízíme zaměstnání především lidem, kteří již ve škole
pracovali a nová místa občanům Křinic. V níže uvedené nabídce si
dovolujeme předložit trochu zábavy a seberealizaci těm, které naše
činnost zaujme.
Těšíme se na práci s dětmi i na vaši přízeň.
Ing. Jindřich Horkel z Křinic,
pověřený vedením Střediska
RUCE

Středisko environmentální vzdělanosti RUCE
v Křinicích
Ve “Středisku RUCE” (budova Školy) jsme pro všechny,
zejména pro děti všeho věku, rodiče i pro důchodce, připravili
pravidelná týdenní
výtvarná setkávání s různými materiály
pro která nemusíte mít žádné výtvarné nadání. Pouze chuť vzít
do ruky cokoli, z čeho se dá vyrobit pro radost něco, čím lze zkrášlit
naše příbytky, nebo co “jen tak” přinese potěšení.
Budeme drátkovat (lahvičky, kamínky), vyrobíme si ruční
papír, na který pak třeba něco pěkného napíšete, pokusíme se o
batiku, z hlíny si vyrobíme drobné šperky, z vlnitého papíru
ozdoby, zkusíme to s voskem i s těstem.
Poprvé se sejdeme ve Středisku RUCE ve středu 29. ledna 2003,
pak ve středu 5. února a pak každou středu až do léta.
Není třeba se nikde přihlašovat, prostě přijdete někdy kolem
15:15 hodin (třeba autobusem), a až si vyrobíte, co byste rádi, půjdete
domů. Děti asi dřív, dospělí možná pobudou déle. Tak tedy

výtvarná setkávání
každou středu od 29. ledna 2003 vždy od 15:15
pro děti i dospělé
v délce trvání 1 až 3 hodiny

Sebou si vždy vezmete jen přezůvky, vhodné oblečení a děti 5,Kč, dospělí 10,- Kč. Za to dostanete běžný materiál, půjčíte si
potřebné nástroje, a bude teplo a světlo, určitě i trocha čaje nebo kávy.

Srdečně Vás všechny do “Střediska RUCE” zvou:
Jitka Jiroušová a Liduška Horklová, obě z Křinic.
Ve “Středisku RUCE” (budova Školy) jsme dále připravili
zejména pro ženy každého věku, od děvčat až po důchodce,
pravidelné týdenní

lehké protahování těla
každé úterý od 21. ledna, vždy v 19:30 hodin
ve Středisku RUCE

které není náročné, neunaví, přinese však dobrou náladu a
pomůže k lepšímu zdraví.
Cvičení vede paní Jitka Jiroušová z Křinic. Budeme se scházet
každé úterý v 19:30 hod. ve Středisku RUCE. Cvičení potrvá asi 1
hodinu.
Nemusíte se nikde přihlašovat, stačí jen mít chuť. Vezmete si
přezůvky a pohodlné oblečení, 10,- Kč, aby mohlo být teplo a světlo,
a přijdete.
Srdečně Vás všichni ze Střediska RUCE zveme a těšíme se, že
společně uděláme něco pro sebe a své zdraví. Počet zájemců o práce a
cvičení není omezen.

Zveme všechny příznivce ke spolupráci ve Středisku RUCE. Rádi
vám podáme bližší informace. Kontakt získáte i na Obecním úřadě.
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