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Vážení spoluobčané,
v dnešním čísle našeho Občasníku Vás
budu opět informovat o činnosti Obecního
zastupitelstva. Na třetím zasedání zastupitelstva
se projednávalo schválení podání žádosti přes
MAS na topný systém v budově čp.176 – bývalá
škola v hodnotě 1,5 mil. Kč. Je ještě nutné v
letošním roce také provést opravu vodovodních
přípojek a odpadů ve sprchách , WC a kuchyni.
V loňském roce byla podána žádost z programu
POV, ale bohužel jsme se nedostali do užšího
výběru, protože jsme nevytvořili žádné pracovní
místo. Toto pracovní místo se musí udržet
nejméně 5 let.
Dále zastupitelstvo projednalo prodej RD čp. 131, které po výběru žádostí projednala
finanční komise a doporučila zájemce Obecnímu zastupitelstvu. Prodej byl schválen za
cenu 1.360.000,- Kč.
Dalším
bodem
byla
projednána
směnná
smlouva
pozemků
č.
311/2,2623/46,307/4,302/7 a 302/6. Oba záměry byly řádně vyvěšeny. Kulturní komise
seznámila zastupitelstvo o průběhu Maškarního plesu, který pořádala prvním rokem
obec. Dne 11.4.2012 se konalo již čtvrté zastupitelstvo, na kterém se projednávalo
odsouhlasení žádosti k I. Změně Územního plánu obce Křinice. Návrhy žádostí jsou k
nahlédnutí na obecním úřadě v úřední hodiny. 10. dubna se uskutečnilo jednání s panem
ministrem Životního prostředí Mgr. Chalupou, které se uskutečnilo v Božanově. Na
tomto zasedání starostů z Trutnovska, Náchodska a Broumovska bylo prozatím úspěšně
ukončené, protože pan ministr udělal prohlášení o zrušení „rozhodnutí“ k břidličným
plynům. Ale tímto to pro nás není konec, ale nastane opětovné projednávání o
průzkumných vrtech a poté těžbě břidličných plynů v naší oblasti. K tomu budeme
potřebovat v jednáních Vaší součinnost. Mělo by probíhat veřejná jednání. O těchto
jednání budete včas informováni. Dne 14. května se bude konat zastupitelstvo, které
připravuji pro širokou veřejnost – budeme jednat opět o kanalizaci. Nyní se probudilo
ministerstvo zemědělství a bude se vyhlašovat výzva k dotaci. Myslím si, že ale nebude
tolik finančních prostředků na dotace. Uvidíme, budeme ale potřebovat, aby se vyjádřili
všichni občané na veřejném projednání. Místo bude ještě upřesněno – pravděpodobně
to bude škola, tímto Vás srdečně zvu.
Libuše Rosová, starostka obce
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Odpadové hospodářství
„Má to smysl,třiďte odpad !“.
V roce 2011 naše obec odevzdala 96.040 kg odpadu což je Ø 240kg na občana
z toho: komunální odpad - 72.360 kg = 75,34 %
velkoobjemový odpad - 5.975 kg = 6,22 %
nebezpečný odpad 450 kg = 0,47 %
vytříděný odpad - kontejnery - 17.255 kg = 17,97 % (Ø 43kg na občana)
Úhrady za odvoz odpadu v roce 2011 činily 341.376,- Kč (Ø 853,44 na občana). Příjmy
za třídění 64.882,-Kč (19,01%), příjmy od občanů 152.588,-Kč(44,69%), obec doplácela
123.906,-Kč (36,30%). Likvidace 1kg odpadu přišla na 3,55 Kč .

Informace pro občany
1) Petice proti průzkumu těžby a proti vlastní těžbě břidlicových plynů
Obec Křinice odevzdala 22 petičních archů s 376 podpisy. 183 podpisů bylo občanů Křinic
a 193 od přátel , známých, chalupářů , spolužáků apod. Někteří křiničtí se podepsali třeba
v práci a tak je přehled orientační. Celkem bylo sebráno asi 18280 podpisů (zdroj: článek v
5+2 z 19.4.2012). Děkujeme všem , kterým není lhostejný osud našeho kraje a myslí i na příští
generace . I přes tento viditelný odpor není ve věci rozhodnuto a boj proti tomuto rozhodnutí
stále trvá.
2) Vystavení návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Křinice
Pozemkový úřad Náchod (dále jen PÚ) jako místně a věcně příslušný správní orgán dle
zákona č.139/2002Sb. v platném znění, o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,
oznamuje všem účastníkům řízení o pozemkové úpravě KÚ Křinice, že ode dne 18.4.2012 je
možno po dobu 30 dnů nahlédnout do zpracovaného návrhu polohového uspořádání
pozemků. Po uplynutí této lhůty bude svoláno závěrečné ústní jednání. Po stejnou dobu mají
účastníci možnost písemně uplatnit své námitky a připomínky u PÚ. K později uplatněným
podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. Návrh je vystaven k nahlédnutí v úřední dny
na OÚ v Křinicích a na PÚ 2.patro č.dveří 225, návštěvu lze domluvit i telefonicky na č.491
443 525. Zákonná lhůta pro vznesení připomínek k vystavenému návrhu uplyne dne
18.5.2012 . Současně PÚ svolává Závěrečné ústní jednání , které se uskuteční v úterý
29.05.2012 od 16:00 hod v Hospůdce u sládka v Křinicích.
3) Cestovní pasy - Plánujete letní dovolenou v zahraničí a nemáte platný cestovní pas ?
Požádejte o vydání nového cestovního pasu a nenechávejte podání žádosti až do doby před
letní turistickou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným frontám na úřadech a ušetříte čas. Máte-li
platný cestovní pas, zkontrolujte si , do kdy platí. Hodláte-li cestovat mimo Evropskou unii,
zjistěte si u zastupitelského úřadu daného státu, jakou minimální dobu platnosti cestovního
pasu vyžaduje. Upozorňujeme, že dnem 26.6.2012 skončí možnost cestování dětí zapsaných
v cestovních dokladech rodičů. Po tomto datu musí mít každý občan České republiky
k vycestování do zahraničí vlastní cestovní doklad. Z tohoto důvodu doporučujeme včas
požádat o vydání cestovního dokladu dítěti. K vycestování do států Evropské unie lze
kromě cestovního pasu použít rovněž občanský průkaz. Od 1.ledna 2012 lze požádat o
vydání občanského průkazu také pro děti ve věku 10 - 15 let. Vydání pasu , případně
občanského průkazu , trvá 14 až 30 dní, podle množství podaných žádostí .
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Obec Křinice pořádá III.Letní denní tábor
KDY: všední dny od 16.07. do 27.07. KDE: „ŠKOLA“ V KŘINICÍCH
V KOLIK: vždy od 8.00 HOD. do 15.00 hod (zajištěn program pro děti) od 7.00 hod. zajištěn dozor
PRO KOHO: děti od 6-ti do 15-ti let, které v Křinicích bydlí nebo tu tráví prázdniny u
babiček, dědečků,tetiček a podobně, lze přihlásit i děti z okolí . Program:hry s barvami,
různé tvoření, trochu sportu, koupání,trampolína . CENA: 40,- Kč na dítě za den - v ceně

jsou 2 svačiny a oběd , PITNÝ REŽIM po celý den
Děti můžete na tento tábor přihlásit do 30.06. 2011. Přihlášku lze vyzvednout každou
středu na obecním úřadě v Křinicích od 15.00 do 18.00 hod. Počet dětí je kapacitně
omezen (40) , bude se přihlížet k datu přijetí přihlášky. Případné dotazy Vám zodpoví
p. Středová na tel. 724 925 220. Mladší děti 6- ti let se mohou zúčastnit tábora po
dohodě.
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„OKNO 2011“
V Občasníku č.4/2011 (4.7.2011) vyhlásila paní starostka soutěž „OKNO 2011“ o
nejlépe upravený dům a jeho okolí , s nejhezčími okny a předzahrádkou . Během léta
pak členové kulturní komise (Miloslava Matějů, Leoš Pohl, Josef Rosa, Bohuslav
Steiner a Marie Steinerová ) procházeli celou vsí a vybírali, fotili, hodnotili , hlasovali a
nakonec vybrali. A protože naše obec je díky vám čím dál hezčí a snažíte se skoro
všichni , je moc těžké vybírat . Co člověk , to názor a tak po součtu přidělených hlasů
nakonec nemáme jednoho, ale hned čtyři finalisty (viz foto za článkem), kteří dostanou
slíbenou drobnou odměnu . Výhercům tímto gratulujeme . Všem ostatním oznamuji :
startuje „OKNO 2012“ . I letos budeme hodnotit a chcete-li, můžete se připojit a dávat
komisi návrhy kdo ze sousedů by si zasloužil ocenění v roce letošním (ústně,
e.mailem, do schránky OÚ) . Sezóna úprav a kytiček začíná a sledovat ji budeme až do
konce léta. Ale já vím , že každý kdo má svou zahrádku a domov rád zdobí ji sezónně
od jara do zimy , soutěž nesoutěž a za to vám , sousedé , patří díky .
místostarostka

čp.118

čp.174

čp.49

čp.46
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Zveme Vás ...
Obec a SDH Křinice Vás zvou v sobotu 5.května 2012 na tradiční májové akce:
36.„Pochod Hvězdeckým pohořím“ - Zápis účastníků od 8:00 do 9:00hod
Trasy : 7 km - pro rodiny s kočárky a méně zdatné pochodníky , 15 km - pro
milovníky delších procházek krásnou přírodou , Cyklotrasa 30 km - cestou-necestou
(přilba povinná)
v 9:30 hod startuje 28.„Putovní pohár starostky obce“-soutěž v požárním sportu
Obě akce se konají za každého počasí na hřišti ve Křinicích . Občerstvení zajištěno .
Srdečně zvou pořadatelé .

Připravuje se …
* 13.5 . v 17:00 hod „Májová“ u kapličky Panny Marie . Sraz u Ameriky v 16:45
* Dětský den 2.6.2012 od 14 hod v Americe .

Za poklady Broumovska 2012
Datum

Kostel

Interpret *

Broumov

Kateřina Chrobokovávarhany Yasuko Tanakatrubka

Heřmánkovice

kostel Všech svatých

Pro Anima , 2x housle, viola,
violoncello, hoboj

kostel sv.Jiří a Martina

Tomáš Jamník- violoncello
Ivo Kahánek-klavír

kostel sv.Michaela

Dagmar Pecková-zpěv
Vojtěch Spurný-klavír

kostel sv.Markéty

Musica Florea, 8 čl.soubor
renesanční hudba
Lignum Quintet-dechový
kvintet doprovod.prog.Hudební dílna

kostel sv.Vojtěcha

sobota 30.6
sobota 7.7
sobota 14.7
neděle 22.7
sobota 28.7

Martínkovice
Vernéřovice
Šonov

sobota 4.8

Zdoňov

kostel Nejsvětější trojice

sobota 11.8

Otovice

kostel sv.Barbory

Zemlinského kvartet

Vižňov

kostel sv.Anny

Julie Svěcená-housle
Václav Mácha-klavír

sobota 25.8

Božanov

kostel sv.Máří
Magdalény

Alfréd Strejček-recitace
Pražské jazzové sexteto

sobota 1.9

Ruprechtice

kostel sv.Jakuba Většího

sobota 18.8

Mio Sakamoto-klavír
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
vytříděného z komunálního odpadu
Obec Křinice a společnost Marius Pedersen a.s si Vás dovoluje upozornit,
že dne 10.5.2012
zajistili svoz nebezpečných odpadů a elektrozařízení pro občany
-

Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:

Motorové,převodové a mazací oleje, barvy, ředidla, pryskyřice, lepidla, rozpouštědla,odmašťovací
přípravky, fotochemikálie (všechny tyto odpady v uzavřených nádobách), léky, pesticidy, (zahradní
chemie včetně obalů ), baterie ( suché články ), akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti,
televizory,monitory, lednice a ostatní elektrozařízení (PC,mikrovlné trouby, rádia, vysavače, apod.)

Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do tohoto svozu nepatří !
Svoz proběhne zastávkovým způsobem. Obsluhou svozového vozidla bude odpad
přebírán přímo od občanů . Občan předloží obsluze vozidla doklad o zaplacení svozu
tuhého komunálního odpadu na rok 2012 .
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.

Čtvrtek 10.5.2012
Křinice

horní část otočka autobusu
horní část u zvonu na sklo
u obecního úřadu
dolní část u zvonu na sklo

Případné dotazy zodpoví :
Za Marius Pedersen a.s. Josef Hamerský

15.30
15.45
16.00
16.15

–
–
–
–

15.40
15.55
16.10
16.25

telefon: 491 524 691, 606 632 232

Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu ve Vašem okolí .
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Přečetli jsme za Vás
Velikonoční řemeslný jarmark.
(převzato z www.nase.broumovsko.cz)
V neděli (25.3.2012) zorganizoval kroužek křinických žen RUCE pod záštitou
Obecního úřadu Velikonoční řemeslný jarmark, spojený s výstavou velikonoční
výzdoby. Návštěvník zde viděl spoustu různě zdobených velikonočních vajíček –
voskem, slámou, obháčkovaných, obdrátkovaných, vystavené byly zdobené perníkové
chaloupky, různé slámové ozdoby, výrobky z včelího vosku, korálků a další. Téměř
všechno se dalo koupit, stejně jako řada jiných drobností, které se na lidovém jarmarku
obvykle prodávají. Hlavně děti si zde zkoušely vyrobit ozdobu ze slámy, nazdobit
perníček a viděly třeba skutečnou přadlenu, která zde předla z vlny přízi, nebo malířku
kraslic zdobených voskem. Na své si přišli i milovníci specialit a dobrého jídla, které
jarmark návštěvníkům nabízel. Dopoledne měla přednášku s promítáním fotografií
Milena Kalhousová, učitelka ze Zdravotní školy v Pardubicích, o Keni, Zanzibaru a
Tanzanii. Vyprávěla o svých několikerých pobytech a pomoci místním lidem v rámci
své spolupráce s mezinárodní humanitární organizací ADRA ČR. Tanzanii navštívila
poprvé se svým společníkem v roce 2005, aby zde vytipovala místo pro ambulanci,
kterou se podařilo během dalšího roku postavit. Svoji přednášku učitelka Kalhousová
oživila kromě fotografií i řadou předmětů i částí oděvů a původními klobouky, které si
z cest přivezla. Od roku 2008 jezdí do Afriky sama s batohem, což zejména přítomné
ženy neskrývaně obdivovaly.
Příspěvek dodal pan Jindřich Horkel

Sousedé informují
Poděkování
Tímto bych rád poděkoval OBECNÍMU ÚŘADU KŘINICE, HASIČŮM KŘINICE a
HONEBNÍMU SPOLEČENSTVU KŘINICE za gratulace k 80.narozeninám a za
projevenou přízeň.
Karel Dašek
Veliteli , díky .
V úterý 27.března nás jako rána z čistého nebe zasáhla zpráva o smrti našeho
velitele, pana Jaroslava Kopiče. Letos bychom si připomněli padesát let jeho členství u
sboru . Velitelem pak byl víc než dvacet let . Hasič tělem i duší . Pro starší generaci
kamarád , pro mladší skoro táta , který moc nemluvil, ale zařídil vše co bylo potřeba .
Nikdy nemluvil o práci, kterou udělal a která ač často nebyla vidět byla právě tím
základem dobré práce celého sboru . Tak tedy ještě jednou , naposledy , za všechno
děkujeme .
Hasiči obce Křinice

Májové pranos
pranostiky
ranostiky :
Jestli v máji neprší , červen to dovrší .
Májová kapka platí za dukát.
Máj kvítí dává a stromy listím odívá
odívá .
Vydal Obecní úřad v Křinicích 30.4.2012 , náklad 180 výtisků , www.krinice.cz
Své příspěvky do Občasníku můžete posílat pod heslem „Sousedé informují“ na krinice@tiscali.cz
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