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Vážení spoluobčané
v čísle 7/2011 jsem Vám slíbila další informace o
dění v obci. Obecní zastupitelstvo se v letošním roce
sešlo již dvakrát.
16.ledna se projednávalo: prodej zahrádek v části
katastru – za Kolonkou. Cena těchto pozemků činí 69,Kč/m2. Ve spolupráci s JUDr. Sedláčkovou se připravují
kupní smlouvy.
Připravuje se opět oblíbený denní dětský tábor, který
se chystá v druhé polovině měsíce července. Přivítáme
pomoc maminek při organizaci.
Na bytovce čp. 271 se zastřeší vchodové dveře za
3.336,- Kč, aby se nové dveře ochránily především před
deštěm. Byla získána dotace v částce 40 tis. Kč na lesní
hospodářství – smlouva se SZIF byla uzavřena 9. 1.
2012. Spoluúčast obce činí 8.334,- Kč.
V obci stále probíhá Komplexní pozemková úprava.
V letošním roce bude probíhat v obci veřejná služba – jsou to pracovníci, kteří odpracují maximálně
20 hod. v týdnu bez peněžité náhrady od obce. Především se budeme snažit, aby to byli občané z naší
obce. Snad se nám podaří zaměstnat jako obvykle VPP (veřejně prospěšní pracovníky) jako to bylo
každoročně. V měsíci březnu bude probíhat těžba dřeva z obecního lesa – probírka. Vše bude určené k
podnikatelskému prodeji. Od června bude probíhat první etapa rekonstrukce komunikace ( třetí pruh)
na Pasách. Další etapy by jsme se měli dočkat v příštím roce.
13.února zasedalo zastupitelstvo a projednávalo: záměr prodat domek čp.131 za minimální cenu
1.300.000,- Kč. Záměr je vyvěšen na úřední desce. Obecní zastupitelstvo projednávalo podpisový
petiční arch, kterým se vyjadřuje zásadní nesouhlas se stanovením průzkumného území „Trutnovsko“
v návaznosti na povolení průzkumu a těžby nekonvenčních ložisek zemního plynu a ropy v ČR.
Zastupitelé proto zajistí informovanost občanů s touto peticí tím, že navštíví občany v obci a vysvětlí
každému, co by to pro obec znamenalo.
25.března proběhne jako každý rok tradiční velikonoční jarmark. Tímto srdečně zvu na příjemné
prožití před velikonoční atmosféry, kde si můžete zakoupit drobné ozdobení na velikonoční stůl a jiné
pěkné výrobky, které pro Vás připravily ženy z kroužku.
Libuše Rosová, starostka obce

Tiskařský šotek v č.8/2011-Vánoční
Při dotisku 10 ks Vánočního Občasníku-8/2011 byla při kopírování strany 1-6 přehlédnuta a
omylem použita pracovní verze. Proto někteří z Vás obdrželi vydání s ručně psanými poznámkami.
Za chybičku se omlouváme a „postiženým“ čtenářům na požádání vyměníme chybné vydání za
bezchybné. Pokud máte smysl pro humor a vzali jste tento omyl jako silvestrovský žert pak nás to těší.
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Topme ohleduplně k přírodě i sousedům!
Podzim a zima se v našem regionu často nese v duchu nedýchatelného ovzduší. Denní imisní
limity bývají u některých látek mnohonásobně překračovány a lidé trpí onemocněním dýchacích cest.
Nespalujte odpad!
Spalování v domácnostech a jeho vliv na životní prostředí
Kvůli rostoucím cenám plynu a elektřiny se opět někteří lidé začínají vracet k tradičním domácím
palivům, zejména uhlí a dřevu. Někteří se však uchylují i k spolu spalování domácího odpadu,
zejména plastu, aniž by si uvědomovali, čím vším zamořují ovzduší. Problém znečištění ovzduší se
týká, zejména v topné sezoně obcí, ve kterých většina občanů topí uhlím a velmi často spaluje i
odpady které zatěžují nejen životní prostředí, ale přispívají i ke skleníkovému efektu a obsahují
nadměrné množství organických látek, které se vyznačují nepříjemným zápachem, zejména však
mají karcinogenní či toxické účinky.

Informace pro občany
Plán veřejných zasedání OZ – 1.pol. 2012 ( pondělí - 18:00 hod - OÚ )
16.ledna , 13.února , 12.března , 16.dubna , 14.května a 18.června
Sdružení obrany spotřebitelů Královéhradeckého kraje – SOS poradna
Je nezisková organizace, která pro potřeby občanů , především seniorů Královéhradeckého kraje hájí
zájmy spotřebitelů vůči nepoctivým prodejcům. Cílem dvou poraden je pomoc poškozeným občanům,
kteří se dostali do problémů s prodejci např. při předváděcích akcích nebo při reklamaci výrobku.
„Dobré rady“ jsou vysílány každý pracovní den v 6:30 a 15:30 v Českém rozhlase Hradec Králové.
Dotazy a informace na telefonu 494371638 nebo hradec@spotrebitele.info .

Další Humanitární sbírka DIAKONIE proběhne v polovině měsíce března , termín bude upřesněn
.

Petice proti průzkumu těžby a proti vlastní těžbě břidlicových plynů k podpisu na
OÚ nebo u zastupitelů obce do 28.2.2012 .
Doprovodný informační článek Bc.Jiřího Škopa,místostarosty města Police nad Metují, který
byl zaslán e.mailem zároveň s peticí je k nahlédnutí na obecním úřadě . Dva články k této
problematice pak najdete v dnešním vydání. Úsudek na toto téma si už musí udělat každý z
Vás .

4.Tříkrálová sbírka na Broumovsku
7.1. se na Broumovsku konala čtvrtá Tříkrálová sbírka. Letos se zde vykoledovalo
celkem 72.863,-Kč (o 6155,-Kč více než v r.2011) .
Z toho: BROUMOV 60.022,- (+6.215) , KŘINICE 5.944 ( - 460) , MARTÍNKOVICE 6.897 (+400)
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Možnost bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným
finančním arbitrem
Vzhledem k tomu, že v dnešní době finanční produkty a služby ( např.bankovní účty,platební karty,
spotřebitelské úvěry ) využívá většina obyvatel, narůstá také počet sporů s poskytovateli těchto
produktů a služeb. Mnoho spotřebitelů však nemá dostatečné informace o svých právech a
možnostech jejich ochrany a prosazování. Hlavním posláním finančního arbitra, a tedy i hlavním
důvodem založení tohoto orgánu, je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování
sporů mezi občany a finančními institucemi.
Podle zákona o finančním arbitrovi je finanční arbitr příslušný k rozhodování sporů mezi :
a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb –
např. spor zákazníka s bankou o správnost zaúčtované platby nebo při zneužití platební karty
neoprávněnou osobou
b) vydavateli elektronických peněz – např. spor držitele předplacené karty jízdného s některými
provozovateli veřejné dopravy
c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelského úvěru – např. spor zákazníka s věřitelem o odstoupení od úvěrové smlouvy
nebo spor o výši poplatku za předčasné splacení úvěru
d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi a
spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování a speciálních fondů kolektivního
investování , které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti – např. spor zákazníka
s investiční společností o správnosti účtování poplatků
Institut finančního arbitra byl v České republice zřízen již k 1.1.2003, v rámci harmonizace práva
ČR se zeměmi Evropské unie, pro řešení sporů z platebního styku. Od 1.7.2011 je finanční arbitr
příslušný k rozhodování dalších, výše uvedených sporů, tedy sporů ze spotřebitelského úvěru a
kolektivního investování. Finančního arbitra jmenuje vláda na návrh ministra financí a za výkon své
funkce odpovídá finanční arbitr vládě. Úkoly spojené se zabezpečením činnosti finančního arbitra plní
Kancelář finančního arbitra, která je organizační složkou státu, v jejímž čele finanční arbitr stojí.
Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh zákazníka (uživatele platebních služeb,
držitele elektronických peněz, spotřebitele ze spotřebitelského a spotřebitele z fondu kolektivního
investování). Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem lze podat písemně poštou,
v elektronické podobě (e-mailem opatřeným zaručeným podpisem nebo prostřednictvím datové
schránky, osobně, resp. Ústně do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra. K usnadnění podání
návrhu je na stránkách finančního arbitra k dispozici formulář (včetně vzorově vyplněného formuláře
návrhu) – http://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr-formulare-ke-stazeni.html .
Občané se mohou na finančního arbitra obracet také s dotazy, které se týkají jeho činnosti.

Adresa: Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69,110 00 Praha 1-Nové Město,
telefon: 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz , www.finbancniarbitr.cz

Odpadové hospodářství
Koncem minulého roku došlo k odprodeji části podniku RUMPOLD – provozovna Broumov
firmě Marius Pedersen a.s. , která se tak stala od 1.1.2012 naším partnerem ve svozu komunálního
odpadu . Pro nás, jako zákazníky se tím nic nemění . Svozy popelnic a kontejnerů budou ve stejných
dnech jako dosud.
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Množství vyprodukovaného odpadu v období 2007 - 2011
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Přečetli jsme za Vás
Břidlicový plyn- ekonomická spása či ekologická zátěž
aneb zastavte blížící se katastrofu pro zásobárnu vody z Polické křídové pánve !!

Usazené horniny, které byly částečně metamorfovány (přeměněny), jsou BŘIDLICE.
Před dávnými časy vznikly pod obrovskou hmotností mořských, říčních a jezerních usazenin
ve spodních sedimentárních vrstvách vlivem obrovské teploty a tlaku geologickou změnou
těchto hornin.
Této změně se říká metamorfóza.
Tyto usazené, přeměněné horniny – břidlice, jsou ve velmi velkých hloubkách a tudíž se musí
vrtat 1 až 2 km hluboko pod zemský povrch, aby se dosáhlo jejich hladiny. Musí se vrtat
diamantovými vrtacími korunkami v hlavicích vrtných souprav. Jakmile je dosaženo
břidlicového horizontu, navrtají se i horizontální vrtná díla v hladině břidlice a do vertikálního
vrtu se začne vhánět a tlačit speciální směs chemikálií (benzen a toluen), písku a vody. Takto
připravená směs začne reagovat s břidlicí a vyvolá chemickou reakci, která uvolňuje plyn.
Mnohdy se ve vrtech odpalují speciální nálože, které mechanicky umožní „rozpraskat“ břidlici
a napomohou tak pod obrovským tlakem vstupu zmíněných chemikálií do prasklin. Tento
uvolněný plyn z rozpracované horniny je odváděn na povrch a jímán do nádrží a následně je
postoupen dalšímu zpracování.
Nechci mluvit o ekonomické náročnosti dobývání břidlicového plynu, které je mnohokrát
nákladnější než získávání plynu zemního. Mnohem závažnější jsou možná ekologická rizika a
zátěž pro přírodu. Hrozí skutečně nevratná destrukce přírodních hodnot, kterých si tak vážíme.
Hrozí trvalé znehodnocení našeho vodního podzemního zlata v Polické křídové pánvi.
Vzhledem k charakteru i pouhého geologického průzkumu, který nemá daleko k vlastní těžbě
plynu, se může stát, že vynikající voda se promění ve sloučeninu, která bude cítit plynem.
Navíc při těžbě břidlicového plynu vzniká daleko více metanu než při těžbě plynu zemského !
Vyzývám všechny představitele měst Náchodska a Trutnovska, aby se postavili
s maximální razantností proti nesmyslnému rozhodnutí Ministerstva životního prostředí,
pracoviště Hradec Králové, které povolilo nadnárodním společnostem provést geologický
průzkumna těžbu břidlicových plynů v oblasti Náchodska a části Trutnoska.
I pouze samotný průzkum, který je stejný a moc se neliší od klasické těžby plynu může mít za
následek nevratné poškození obrovské zásobárny vody v Polické křídové pánvi a může
nevratně zničit i prameny léčivé kyselky IDA. NEDOPUSŤME TUTO SKÁZU.
Ing.Jiří Jedlička
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(leden 2012)

Získejte dotaci pro Vaše podnikání!
Obracíme se na Vás s nabídkou možnosti získání
dotace EU právě pro Vaše podnikání. Jedná se o zajímavou a dostupnou podporu v rámci dotační
politiky EU, která je cíleně zaměřena na podnikatele v menších obcích a jsme přesvědčeni, že i právě
Vaší firmě bychom mohli touto formou společně pomoci v možnosti získaní dotačního titulu
z Evropské unie. V případě jejího získání nic nesplácíte! Je to přímá podpora pro Vaše podnikání a je
nevratná!Pro Vaši informaci nyní uvádíme základní podmínky pro žadatele, tedy i pro Vás!
Podpora zakládání podniků a jejich rozvoj (mikropodnik)
- fyzické i právnické osoby ( může být i začínající podnikatel), nemusíte mít žádného
zaměstnance, můžete být klasickou OSVČ
- dotace 60 %
- max. investice 10 mil. Kč.
- dotace je zaměřená na vznik a rozvoj podnikatelských subjektů v malých obcích - dotovány
jsou stavební a technologické investice - např. rekonstrukce stávajícího objektu na dílnu,
provozovnu, výstavba nové dílny, provozovny, skladu, nákup nových strojů, vybavení…
Příklad projektu: truhlářství, tesařství, kovářství, sklářská výroba, zednické práce, zámečnictví,
čalounictví, rukodělné práce, pletení košíků, výroba keramiky 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 atd.Pro získání bližších informací, případně sjednání bezplatné konzultace nás
neváhejte kontaktovat, a to prostřednictvím e-mailu, telefonicky, případně sms nebo skype.
+420 736 654 456
info@dotace-uvery.eu
www.dotace-uvery.eu
skype: dotace.eu

Zveme Vás ...
KŘINICE - Kulturní kalendář 2012
datum

(

Akce

*

bude upřesněno )

čas

Místo konání

21.01.12

60.Hasičský bál

Hospůdka u sládka

20:00

11.02.12

Myslivecký ples

Hospůdka u sládka

20:00

25.02.12

Obecní Maškarní bál

Hospůdka u sládka

20:00

10.03.12

MDŽ

Amerika

15:00

25.03.12

Velikonoční jarmark

Škola

9:00 - 16:00

06.04.12

Velký pátek - Křížová cesta

ke kapličce sv.Huberta

30.04.12

Čarodějnice

Amerika

*
*

05.05.12

Pochod Hvězdeckým pohořím

Hřiště

zápis od 8:00

Hasičská soutěž

Hřiště

*

02.06.12

Dětský den

*

14:00

28.07.12

Malé letní dovádění

VERNÉŘOVICE

SRPEN

Bigboš 2012

04.08.12

Pouť

Amerika

*
*
*

01.09.12

Loučení s létem

Škola

14:00

13.10.12

DIVADLO – „Klíče na neděli“

Hospůdka u sládka

19:00

01.12.12

Mikulášská nadílka

*

*

Škola

9:00 - 16:00

PROSINEC Vánoční jarmark
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Obec Křinice srdečně zve všechny sousedy , přátele a známé na Maškarní bál
v sobotu 25.února 2012 od 20:00 hod Hospůdka u sládka ve Křinicích
Vstupné : Masky a škrabošky 40,-Kč Ostatní 50,-Kč
Všichni jste srdečně zváni !

KRAJINA NA ÚTĚKU - Výstava fotografií Věry Kopecké
Městská knihovna v Broumově 28. ledna – 5. března 2012
Autorka pro výstavu vybrala snímky krajiny v pohybu,krajiny, která se před našima očima
proměňuje.
Věra Kopecká fotografuje už řadu let. Samostatně vystavovala v Náchodě, Broumově, Hradci
Králové, v Pardubicích, v Nové Rudě, Valbřichu, Svídnici, Bielavě a dalších českých i
polských městech. Zúčastňuje se mezinárodních plenérů v Polsku. Fotografie z plenéru pak
putovaly spolu s obrazy ostatních účastníků po různých místech Evropy. Převážně fotografuje
krajinu a detaily z přírody, ale i architekturu a portréty.
Je také autorkou řady básnických sbírek i překladů poezie svých přátel. Je členkou Střediska
východočeských spisovatelů a Obce spisovatelů.

Na závěr výstavy v pondělí 5. března od 17.30 proběhne v knihovně literární večer,
při kterém Věra Kopecká představí svou novou básnickou sbírku Dívka na břehu
moře.

Připravuje se …

10.března - MDŽ 2012 : Hasič a Obec Křinice srdečně zvou
všechny sousedky bez rozdílu věku (s doprovodem či bez něho) na sousedské
posezení v Americe od 15:00 hod Čeká na Vás vystoupení křinických dětí a malý
dárek . Pokud přijedete ve 14:30 autobusem , odvoz bude zajištěn .

Pranostiky :
V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med .
Svatý Matěj ledy láme, nemá-li je,nadělá je.
Březnové slunce má krátké ruce .
Zima, kterou březen nese, dlouho s námi ještě třese .
Vydal Obecní úřad v Křinicích 23.2.2012 , náklad 180 výtisků , www.krinice.cz
Své příspěvky do Občasníku můžete posílat pod heslem „Sousedé informují“ na krinice@tiscali.cz
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