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Vážení spoluobčané,
jak jistě víte z médií, debata nad novou
podobou financování obcí a měst běží. V měsíci
září se sešlo více než 1000 zástupců obcí
(starostů) v Praze a šli průvodem k Úřadu vlády
ČR a přednesli požadavky na správné rozdělení
daní - rozpočtového určení daní. Kdo jste byl na
veřejném zasedání zastupitelstva 26.9.2011, víte o
čem mluvím. Je počátek listopadu a je zcela
jasné, že slib, daný premiérem tisícovce starostů
nebyl dodržen - novela zákona o RUD se v říjnu
nedostala na pořad jednání vlády.
Členské obce Sdružení místních samospráv, které za nový RUD po léta bojují, proto opět
připomínají toto celostátně nesmírně důležité téma. Od 1. 11. proto vyvěšujeme všechny
obce ( mimo Prahy, Plzně, Brna a Ostravy, které mají 4,5 krát větší příjem na občana
než ostatní města a obce v ČR) - protestní vlajky, které nesundáme dokud pan premiér
slib nedodrží. To je k vysvětlení, proč nyní máme na budově obecního úřadu tuto vlajku.
Všichni starostové bojují za své občany.
Nyní ještě něco o kanalizaci. Na jaře se podala žádost o dotaci, bez které by obec nebyla
schopná vše ufinancovat. Z ministerstva financí nám bylo odpovězeno, že jsme zařazeni do
pořadí žadatelů, ale pro nedostatek finančních prostředků, jsme v pořadí. Do dnešního dne se
již nikdo neozval, tak budeme nyní žádat o částečnou dotaci na rekonstrukci budovy – bývalá
škola. Je velice nutná oprava rozvodů topení a odpady s vodou na WC a sprch. Rozpočet na
tuto akci je cca do 5 mil. Kč.
Plnění rozpočtu od 1.1. do 30.9.2011:
daně z příjmu byl návrh rozpočtu 1.053.800 Kč a příjem byl 1.149.000,- Kč
DPH 1.200.000,- Kč a plnění bylo 1.135.000,- Kč, dále daň z nemovitosti plán 480.000,a plnění 385.000,- Kč ( nyní vidíte, co lidí ještě nezaplatilo daň z nemovitost, která jde celá
na obec). Příjem z činnosti školy byl rozpočet 140 tis. a skutečnost 167 tis. Kč. Celkový
příjem byl 4.700 tis. Kč a celkový výdej byl 5,5 mil. Z toho koupě RD čp.131 byl 960 tis.
Rozdíl mezi příjmem a výdajem je – 820 tis. Kč.
Na zastupitelstvu obce dne 12.10. bylo schváleno rozpočtové opatření č.2 v částce 1.273 tis.
Kč ( dotace, zejména na traktor – 580 tis. Kč, 123 tis. na VPP, dále prodej dřeva za 620 tis. Kč
- do příjmů a do výdaje nákup nemovitosti 960 tis., výroba dřeva 97 tis Kč a 123 tis. na
výplaty VPP). Prodej dřeva bude použit v příštím roce na spoluúčast k dotaci na budovu
bývalá škola.
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V příštím Občasníku Vás budu informovat, co se připravuje letos a v příštím rok za akce.
Ještě Vás srdečně zvu na tradiční akci „ vánoční jarmark“ , kde si opět budete moci zakoupit
drobné dárky pod vánoční stromeček.
Libuše Rosová, starostka

Odpadové hospodářství
„Má to smysl,třiďte odpad !“.
Jak správně třídit – BAREVNÉ KONTEJNERY
Třídit se dá skoro vše. Na nejčastěji produkované odpady slouží barevné kontejnery, se
kterými se běžně setkáváte. Na jednotlivých kontejnerech naleznete nálepky, které přesně
popisují, co do kterého kontejneru patří a co ne.
Sklo – vhazujte do zeleného nebo bílého kontejneru. V naší obci jsou k dispozici oba druhy
kontejnerů proto je dobré třídit sklo i podle barev : Barevné do ZELENÉHO,Čiré do
BÍLÉHO.Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá
skleněný odpad recyklovat do nekonečna. Do ZELENÉHO kontejneru MŮŽEME vhazovat
barevné sklo, například láhve od vína, alkoholických či nealkoholických nápojů, patří sem i
tabulové sklo z oken či dveří. Do BÍLÉHO kontejneru VHAZUJTE čiré sklo, tedy bílé
lahve, sklenice od kečupů, marmelád, zavařenin, rozbité skleničky apod. Do těchto kontejnerů
NEPATŘÍ : keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátové sklo, zlacená a pokovená skla.
Vratné zálohové sklo vracejte zpět do obchodu.
Papír
patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru
vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc.
Do MODRÉHO kontejneru MŮŽEME vhodit časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové
obaly, cokoli z lepenky a brožované knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete vhazovat,
nevadí ani papír s kancelářskými sponkami (zpracovatelé si s nimi umí poradit) . Bublinkové
obálky vhazujte pouze bez plastového vnitřku !
NEPATŘÍ sem celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný
dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále
recyklovat.
POZOR, použité dětské pleny opravdu NEPATŘÍ do kontejneru na papír, ale do popelnice !
Pokračování příště …

( převzato z www.jaktridit.cz )

Informace pro občany
Křinice letecky – léto 2011 – zhotovené fotografie jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
Zájemci o letecký snímek Křinic si mohou obrázky prohlédnout, vybrat a nechat zhotovit.
Cena barevné fotografie na formátu A3 v laminátovém obalu je 250,-Kč.
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Most ke vzdělání – S Krakonošem u počítače
Vážení spoluobčané , nabízíme Vám možnost absolvovat kurs „Základní dovednosti na
počítači“ . Náplň kursu : Základy informačních technologií , Textový editor WORD,
Tabulkový kalkulátor EXCEL, Prezentační nástroj PowerPoint, Internet a elektronická pošta a
Zpracování obrázků. Kurs je na 45 vyučovacích hodin, 15 bloků po 3 vyuč.hod, začátek podle
dohody s lektorem (odpoledne nebo večer ) . Podmínkou uskutečnění je přihlášení 12-15
zájemců , bez věkové hranice , účastnický poplatek 1000,-Kč.
* Zájemci o fotky nebo kurs na PC ať se přihlásí do 16.11.2011 na obecním úřadě .

Poplatky pro rok 2012
Prohrnování sněhu zima 2011/2012 …….400,- Kč
Poplatek za psa………...1 pes ………….100,- Kč *
………..druhý a další po 150,-Kč
Při platbě ročního poplatku nahlaste i číslo psí známky, jestli ji nemáte, zažádejte o ni. Letos
byla pořízena nová číselná kolekce a je k dispozici přímo na úřadě.
Pokud se Vám mazlíček zaběhne je tak zjednodušena identifikace při hledání.
Poplatek za odvoz popelnic…470,- Kč za občana nebo chalupu-splatnost do 30.6.2012.
Občanům, kteří uhradí poplatek do 31.3.2012 se snižuje sazba na 370,-Kč.
Po dohodě lze platby uhradit i formou splátek .

Hasičský záchranný sbor informuje :
Od 01.10.2011 je zrušeno středisko HZS Velké Poříčí.
Veškerá hlášení přebírá Hradec Králové na telefonních číslech 950 030 100, 725 080 510
a 725 080 511 . Od 01.12.2011 navíc 725 085 110 .V krizových situacích stále platí 150 .

Doplnění k Rozšíření systému RadioBusů na trase Broumov-Křinice
Na dotazy spoluobčanů upřesňujeme systém RadioBusů na trase Broumov – Křinice
1) O svátcích jede spoj jako v neděli odjezd z Broumova v 11:20
odjezd ze Křinic v 11:31
2) Objednat spoj si můžete na telefonním čísle 800 101 520 v době od 6 do 21 hod ,
nejpozději však 30 minut před odjezdem autobusu z Broumova , tedy : ranní sobotní
spoj do 7:50 a polední spoj , který jezdí v sobotu , neděli a o svátcích do 10:50 hod .
Nepleťte si prosím radiobus s taxíkem . I v případě, že si spoj objednáte např.
v 7 hodin , přijede až jako podle jízdního řádu a ne v 7:30 !

OS Diakonie Broumov VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Můžete připravit : Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/ , lůžkoviny , prostěradla ,
ručníky , utěrky , záclony , látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek) , domácí potřeby-nádobí bílé i černé , skleničky- vše nepoškozené vatované přikrývky ,
polštáře a deky , obuv – veškerou nepoškozenou , hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce – z ekologických důvodů , nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí , znečištěný a vlhký textil-patří do odpadu.
Sbírka se uskuteční ve 49.týdnu (5.-9.12.2011)
Svozové místo bude opět na obecním úřadě , den a hodina budou upřesněny (rozhlasovou
zprávou a na úřední desce)
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc
Více na www: diakoniebroumov.org
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ČEZ – Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písmena g) zákona č.458/2000 Sb., v platném znění, si
dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční
soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen zásah)
ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU 2011
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a
jiných porostů od nadzemního vedení takto:
1) u nadzemního vedení nízkého napětí nn do AC 1 kv (400/230V):
a) u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob, musí být zachována
nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 2m a od izolovaného a kabelového vedení 1,5m,
b) u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob, musí být zachována
nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,5m,
2) u nadzemního vedení vysokého napětí vn nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně:
a) u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost
větví od holých vodičů 3,1m od izolovaného vedení 2,5m, od kabelového vedení 1,5m,
b) u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost
větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,6m,
3) u nadzemního vedení velmi vysokého napětí vvn nad AC 45 kV do AC 110 kV včetně:
a) u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost
větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 4,5m,
b) u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost
větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 3m.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku
3m. Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedené v ČSN EN
50110-1 a na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz . K vodičům se nesmí přiblížit
pod bezpečnou vzdálenost ani nástrojem. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve
stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve
stromu a jiných porostů dotek s vedením. Zásah, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost
osob a bezpečnost a funkčnost zařízení distribuční soustavy, můžete provést pouze se
souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete zásah, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby,
s.r.o. na dotčené pozemky a provede zásah s tím, že vzniklý klest a zbytky po těžbě budou
zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad
na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10m od osy vedení na dotčeném pozemku,
mimo komunikace, budov, plotů apod.
V zákonem vymezených případech je nutné před plánovaným kácením dřevin splnit
oznamovací povinnost, popřípadě si vyžádat povolení dle zákona č.114/1992Sb., v platném
znění.
Děkujeme Vám za spolupráci.
(ČEZ Distribuce,a.s , info@cezdistribuce.cz , zákaznická linka 840840840)
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Obecní knihovna je tu pro vás…
Vážení občané - čtenáři.
Nastává podzim, práce na zahrádce nám již nedá tolik práce, příroda se pomalu ukládá k
zimnímu spánku a nám zbude více volného času. Jak jej vyplnit ? Televize sice nabízí seriály,
ale ne vždy je to to pravé, co nás naláká. A to je příležitost , posadit se pohodlně do křesla a
přečíst si pěknou knížku.
V naší místní knihovně máte na výběr z celkem 575 knih a mimo tyto vlastní knihy jsou pro
čtenáře připraveny i knihy z fondu Městské knihovny v Náhodě, které se 2 x ročně obměňují.
Každý si tak může vybrat podle svého gusta co se mu líbí. Pro děti pohádky, pro mládež
dobrodružné či dívčí romány, pro dospělé beletrii, naučnou literaturu, detektivky a cestopisy.
V Knihovně jsou k dispozici i měsíčníky 21.STOLETÍ a PRAKTICKÁ MODERNÍ ŽENA,
kde najdete spoustu zajímavostí a nových informací .
V měsíci červnu 2011 byla provedena pracovnicemi Městské knihovny v Náchodě
inventarizace knih, spojená s přebalením do folií a oprava částečně poškozených knih, které
teď čekají jen na Vás, čtenáře .
Dále informujeme o projektu " Čtení pomáhá", kde se mohou přihlásit čtenáři
v kategoriích : 1) 1- 5 třída ZŠ, 2) 6 - 9 třída ZŠ, 3) 1- 4 ročník osmiletých gymnázií a SŠ,
4) 5-8 ročník osmiletých gymnázií a SŠ .Více informací na www.ctenipomaha.cz
Místní knihovna Křinice je zapsaná v evidenci knihoven Ministerstva kultury, odboru umění
a knihoven , Osvědčení získala dne 8.8.2003.
Knihovnice, Jana Simonová

Přečetli jsme za Vás
(došlo e.mailem 8.9.2011)

Fotbalový oddíl Slovanu Broumov zve kluky a holky do svých řad
Fotbalový oddíl Slovanu Broumov vyzývá kluky i holky, kteří by chtěli hrát fotbal v dresu
Broumova, aby se připojili do kolektivu svých vrstevníků.Tréninky pod vedením zkušených
trenérů probíhají každé úterý a čtvrtek od 16:30 hodin na Stadiónu Opočenského v Broumově.
Své první kontakty a míčem a s kolektivním sportem tu absolvují děti ve věku 5 - 7 let, což je
pro začátek úspěšné kariéry optimální věk.Mladí fotbalisté Broumova se v neděli 4. září
zúčastnili prvního podzimního turnaje krajského přeboru mladších přípravek na umělé trávě v
Trutnově. "Milan Pinkava, Matyáš Wolf, Vojta Rusin, Matyáš Lorenc, Lukáš Lorenc, Jan
Hronovský a René Panenka tu odehráli své první mistrovské utkání v modrobílém dresu
Slovanu Broumov a já jim přeji hodně sportovních úspěchů," řekl po utkání jejich trenér Ivan
Grim a dodal: "I když B mužstvo Broumova oba zápasy prohrálo, všichni hráči na tento den
budou jistě dlouho vzpomínat." Dění na hřišti nejlépe dokumentuje upřímný dotaz jednoho z
nováčků po prohraném utkání s Trutnovem 1 : 11: "Pane trenér, kdo vyhrál?" "Čeká nás hodně
práce, ale to je v této kategorii nejmladších fotbalistů samozřejmostí," usmíval se Ivan Grim.
Rodiče, kteří by chtěli své děti přivést na trénink přípravky, dostanou informace od trenéra na
emailové adrese ivan.grim@veba.cz nebo v uvedeném termínu mohou přijít rovnou na stadion
do Broumova.
za fotbalový oddíl TJ Slovan Broumov Jaroslav BITNAR (722 119 929)
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Stalo se…
Rozloučení s létem 10.9.11
Nemáme tu dožínky ani vinobraní a posvícení v půli října je už spíš na posezení za kamny
a tak přišel starosta hasičů s nápadem uspořádat rozloučení s létem. Jako termín byla vybrána
druhá zářijová sobota.
Krásné podzimní odpoledne s letními teplotami přilákalo na školní zahradu na padesát
sousedů skutečně všech věkových kategorií . Na pozvání pak přijelo dvanáct hostů z polského
Dolního Ratna . Děti se podle chuti vydováděly ať už na trampolíně , při soutěžích a hrách
nebo fotbálku , dospělí pak při kávě a zákusku probrali dění kolem nás. Případný pocit hladu
zahnala opečená klobása s chlebem a pivko (pro děti a řidiče samozřejmě nealko limonáda)
a tak se pěkně sedělo až do pozdního odpoledne .
Občerstvení v podobě klobásek, pivka, limči i něčeho na zdraví společně zafinancovali
hasiči , honební společenstvo a obecní úřad .
Díky hasičkám a členkám kulturní komise za sladké i slané pohoštění (z vlastních zdrojů)
ke kávě a čaji , hasičům za kvalitní obsluhu pípy a grilu , maminkám vychovatelkám za
organizaci soutěží a všem těm, kteří přišli, za to , že nápad společně ukončit léto byl úspěšně
zúročen .

Fotbalové utkání 1.10.2011: Dzikowiec - Křinice 6:3
Neskutečně krásné babí léto přálo i této podzimní akci , která se konala na pozvání
družební obce Dzikowiec, v rámci jejich dožínkových oslav. Osmičlenné družstvo bylo, jako u
všech předcházejících utkání, na které jsme jeli , složeno z hráčů, kteří se jako celek viděli
poprvé až v den zápasu . Na místě nás potěšilo rozhodnutí polské strany hrát na malém
školním hřišti , 2x25 minut , 4+1 , s libovolným střídáním po 3 minutách . Na nekvalitním,
travnato-hlinito-kamenitém, povrchu podal náš tým dobrý výkon a škoda minimálně čtyř
nevyužitých šancí, což si ovšem říkali i na druhé straně . Střelci gólů Josef Kuchta (2) a Pavel
Rosa (1) . V brance se střídali Michal Jarkovský a Dominik Záruba , který podal výborný
výkon , ale nevyhnul se drobnému zranění ruky. Po zápase jsme se přesunuli do místní
společenské tělocvičny kde nás čekal ceremoniál s předáním pohárů a odměn oběma stranám
a poté bohaté občerstvení .
Reprezentovali nás :
Jindra Koriťák (26)
Dominik Záruba (17)
Pavel Rosa (16)
Josef Kuchta (17-Otovice)
Michal Jarkovský (15-Heřmánkovice)
Tomáš Kohl (11),
Vojta Strnad (15)
Petr Drechsler (16-Otovice)
Do role kouče se nenásilně převtělil
řidič P-TRANSPORTU
( a v civilu milovník fotbalu)
pan Jaroslav Vaněk ,
kterému tímto děkujeme za dobré
řízení družstva i autobusu.
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Výlet do Častolovic 8.10.2011
Podzimní počasí provázelo účastníky výletu do Častolovic na Zahradu východních Čech.
Třicetsedm sousedů a známých ve věku děti až senioři si prohlédlo velice hezky připravenou
výstavu podzimních květin , ovoce a zeleniny včetně prodejních stánků s rozmanitým zbožím
a někteří stihli i prohlídku častolovického zámku a přilehlé zahrady, který byl o tomto
mimosezónním víkendu zpřístupněn . I tento den nám počasí přálo. Bylo jen chladno , které se
dalo snadno zahnat „horkými nápoji“ . Déšť, který byl díky suchému září moc potřeba, nás
potkal až cestou domů a tak jsme ho pochválili , protože doma u kamen nám už nevadil .

SDH Křinice
Výsledky ze soutěží v požárním sportu 2011 - Muži
Datum Umístění

Počet
družstev

Štafeta

1.útok

2.útok

Výsledný
čas

26,02

62,85

Křinice

7.5.11

5

8

36,83

Okrsek

21.5.11

1

7

25,19

Božanov

21.5.11

6

7

23,18

120,00

143,2

Broumov

4.6.11

3

9

37,24

27,18

64,42

Otovice

11.6.11

4

11

35,47

22,25

57,72

Hejtmánkovice

18.6.11

1

4

28,57

28,65

57,22

Rožmitál

25.6.11

2

5

39,65

28,94

28,94

* PL-Scinawka Średnia 9.7.11

1

6

Martínkovice

16.7.11

1

8

37,78

* PL-Dzikowiec

30.7.11

4

12

63,00

67,00

25,19

94,00

27,00
38,98

76,76
63,00

Informace pro členy SDH Křinice :
Výbor SDH Křinice oznamuje touto cestou svým členům, že termín výroční členské schůze je
stanoven na sobotu 26.11.2011 .

Sousedé informují
Do dobrých rukou daruji krásná koťátka – i jednotlivě . Kontakt 607816397 (Rožmitál).
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Zveme Vás ...
Úterý 8.11.2011 - Město Broumov ve spolupráci s pěveckým sborem Stěnavan pořádá
koncert ke 40. letům tohoto pěveckého sboru.Od 19:00 hod,Divadlo Broumov, vstupné 40 Kč

4.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Zveme všechny malé i velké na zábavné odpoledne , v neděli 4.12.2011 od 14:00 hodin
v Hospůdce u sládka . Děti ať si připraví básničku, písničku nebo obrázek , strach nechají
doma a přijdou s úsměvem a dobrou náladou .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čertova babička oznamuje : i letos přijímáme objednávky pro Mikuláše a jeho doprovod , chcete-li na
5.12. zajistit návštěvu čerta můžete tak učinit na OÚ nebo volejte 602328222 . Poslední možnost pak
budete mít v neděli 4. na sále .

Připravuje se …
3.12. - Vánoční řemeslný jarmark ve škole (bude upřesněno)

Adventní čas se blíží
První svíčku na adventním věnci si letos zapálíme v neděli 27.listopadu . Svíce mají mít
čtyři barvy a v tomto pořadí se mají i zapálit .
1.fialová-Izaijášova , 2.červená-Janova , 3.růžová-Pastýřská , 4.bílá-Mariina
Pokud chcete dodržet advent se vším všudy, nezapomeňte, že se jedná o tajemnou dobu
očekávání a půstu . Zamkněte stres z toho, aby bylo všeho dost a kde na to asi vezmu, někam,
kde ho už nenajdete. Ukliďte , napečte a pořiďte dárečky jen tak pro radost - vždyť méně často
bývá více. Udělejte si čas na přátele a známé , otevřete svá srdíčka a buďte si blíž .

Tiskařský šote
Podzimní pranostiky :

dy v ř u d uh ist epad tuh zi a se při r d
Udeř i v ist padu brzy zi a st
ebude
e i aře a (25 11) uc ura bude Baruš a (4 12) aš r be
Vydal Obecní úřad v Křinicích 4.11.2011 , náklad 170 výtisků , www.krinice.cz
Své příspěvky do Občasníku můžete posílat pod heslem „Sousedé informují“ na krinice@tiscali.cz
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