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Vážení spoluobčané,
v dnešním příspěvku Vás chci informovat, co
projednalo zastupitelstvo od začátku roku 2013.
První zastupitelstvo se konalo dne 23. ledna v
HOSPŮDCE U SLÁDKA, kde se diskutovalo ohledně
naší kanalizace...Je připravena ještě na OÚ anketa, kde
žádáme o vyplnění, zda jít do kanalizace či nikoliv.
Žádáme tímto ještě občany, kteří lístek ještě
nevypňovali, o vyplnění do 31.března 2013. Lístky jsou
k dispozici na OÚ.
Heslo: jaké si to uděláme, takové to budeme mít...
Přijďte se zastupiteli diskutovat se nekonalo.....
Jelikož se nedalo projednávat pro velký hluk téměř nic
jiného, zastupitelstvo rozhodlo ukončit schůzi a
projednat další záležitosti v dalším jednání.
Další zastupitelstvo již bylo na obecním úřadě, kde se
sešlo dne 22.února a projednávalo:
1. poskytnutí půjčky ve výši 20.000,- Kč,
2. zveřejnit záměr prodej pozemku č.2748/10
3. zaměření obecních gazáží na pozemku č. 270/1, který je ve vlastnictví jiných osob.
4. zadat poptávkové řízení na zhotovení stropu ve škole a byla určena výběrová komise, která se
skládá z finanční komise .
5. zadat výběrové řízení na inženýrské sítě pro výstavbu 13 RD u Cíglu.
6. zveřejnění záměru prodat pozemek č. 4707 o výměře 972 m2 ( starý kravín)
7. byly schváleny příspěvky: 5 tisíc Kč na Hospital ( na lůžka v nemocnici), 2 tisíce Kč na sportovní
akci okolo Broumova, dále příspěvek na gymnásium v Broumově pro naše děti, kteří zdejší
gymnásiu navštěvují, svazu invalidů v Broumově 1 tisíc Kč, letní koncerty na broumovsku 5 tisíc
Kč, kde od konce června do začátku září probíhají koncerty „ Za poklady broumovska“ Tyto
koncerty navštěvují i návštěvníci z celé České republiky. Je zde dobrovolné vstupné a toto vstupné
se věnuje na opravy kostelů.
8. zastupitelstvo předložilo Honebnímu společenstvu Křinice návrh na nové členy výboru.
Další zastupitelstvo se konalo 1.března na obecním úřadě, kde paní Ing. Rutter přinesla Harmonogram
projektu z 39. výzvy OPŽP, který je přílohou tohoto zápisu. Programové období končí v roce 2013.
Do konce března se musí podat žádost o dotaci a předložit projekt.V měsíci dubnu bude řídící výbor,
který projekty schválí.Výběr manažera projektu - paní starostka již předjednala a má slíbeno, že bude
za cenu 25 000 Kč.Dále Ing. Rutter doporučuje ihned zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Do smlouvy dát podmínku, když dotace nedopadne nebude stavba zahájena. Po 1. vlně (do konce
dubna)rozhodne Fond a písemně můžeme dostat rozhodnutí až do konce června. (V případě, že nám
bude poskytnuta dotace bude ve výši 75%).Financovat lze od okamžiku podepsání smlouvy. Je
potřeba počítat s tím, že musíme mít vždy peníze na DPH. Ing. Rutter informovala, že pokud
nedopadnou dotace v dubnu, budeme zařazení do zásobníku, ze kterého můžeme být vybráni, pokud
budeme mít maximální přípravenost. Paní starostka navrhla, aby je schválilo výběrové řízení na
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projektového manažera, které představuje částku 25 000 Kč.
Finanční komise zasedala 1.3.2013, kde bylo provedeno výběrové řízení na
- zhotovení topení ve škole – zastupitelstvo zrušilo VŘ a doporučilo, aby bylo provedeno nové
zadání projektu na topný systém a novou poptávku na toto topení.
- zhotovení stropu ve škole – zastupitelstvo schválilo firmu Martin Packo.
- na nákup postelí – doporučilo zjistit nabídky z OD Ikea a připravit do dalšího zastupitelstva.
Paní starostka předložila žádost Zemědělského družstva Ostaš na koupi pozemků KN 4185 - 354 m2
a KN 50674 - 50677 m2. Zastupitelé s prodejem nesouhlasí.
Dále Zastupitelstvo projednalo:
prodej pozemku č. 4707 za cenu 84Kč/m2 tj. 81648 Kč.
odprodej pozemku č. 705 (rybník za Zítkovými). Zastupitelé s prodejem nesouhlasí.
pronájem pozemku č. 4170 , 4237 a poldru pro zemědělskou činnost s ročním nájmem ve výši 1000
Kč/ha.. Zastupitelé souhlasí s pronájmem pozemků.
Zastupitelé souhlasí s prodejem a doporučují paní starostce uzavřít kupní smlouvu, kde cena pozemku
bude 30 Kč/m2. Paní starostka obdržela dopis z dopravní společnosti Oredo, která chce zrušit průjezd
autobusu v dolní části obce u některých spojů. V měsíci dubnu bude jednat se společností Oredo.
Budu Vás s tímto jednáním informovat v příštím Občastníku.
Paní starostka informovala zastupitelstvo o výstavbě a uzavírce silnice - Pasa
od 25.3. od 6:00 do 2.4. 2013 do 18:00 hod. bude částečná uzavírka silnice přes Pasa
od 2. 4. - 30. 6. 2013 - úplná uzavírka
od 1. 7. - 30. 7. 2013 - částečná uzavírka, poté by měla být silnice průjezdná s třemi pruhy.
V příštím Občastníku Vás budu informovat s plněním rozpočtu za rok 2012.
Libuše Rosová, starostka obce

poděkování
Vážení a milý přátelé, dovolte mě, abych Vám upřímně poděkoval:
obecnímu zastupitelstvu, hasičům, honebnímu společenstvu, myslivcům a restauraci Amerika za
gratulace i dary, kterými jste mě moc potěšili u příležitosti mých kulatých narozenin. Jsem opravdu
rád, že jste si na mě udělali chvíli času.
Děkuji Vám všem a z celého srdce Vám přeji vše, co jste přáli i Vy mě, hlavně hodně zdraví a
spokojený život v naší obci.
Srdečně Vás zdravím a jsem v plné úctě
Martin Šleis

Přečetli jsme za Vás
Tříkrálová sbírka 2013
Za deštivého počasí vyrazili o první lednové sobotě (5.1.2013) na tradiční pouť
tříkráloví koledníci. Nepřinášeli zlato, myrhu ani kadidlo, ale snad potěšili ty, pro které
se tříkrálová koleda stala součástí vánočních oslav. Vždyť Vánoce 26.prosince nekončí.
Pokud návštěva dětí naplnila váš dům radostí a dobrou náladou, máme radost
z odvedeného díla i my. Na pomoc lidem v nouzi jste letos do pokladniček věnovali
v Broumově celkem 60124 korun, v Křinicích 7527 korun a v Martínkovicích 6493
korun. Ve dvou pokladničkách jsme dokonce vytvořili celookresní rekord přes 12 tisíc
korun (Spořilo a Klinické sídliště) – takovou částku v jedné kasičce neměli ani
v Náchodě.
V letošním roce se opět rozrostly řady těch, kteří se sbírkou pomáhají. Vedle tradičních
pomocníků – žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Broumově, žáků
Masarykovy ZŠ a ZŠ Hradební v Broumově a děti z výtvarného kroužku DDM Ulita
jste tentokrát byli obdarováni také dárečky od žáků ZŠ Kladská ulice. Pokud se vám
obrázky líbily, je to jejich práce. Všem pomocníkům – vesměs dobrovolníkům – patří
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velké díky: koledníkům i vedoucím skupinek – dvanácti statečným.
Děkuji Beatě Hovorkové za to, že poskytla koledníkům azyl v pečovatelském domě.
Dík patří také Bětce Bušové, Vlastě Zbořilové, Magdě Sidorové, paní Ježíkové a paní
Böhnertové, Radce Krupičkové a Martě Pelánové.
(Farní noviny)
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Informace pro občany
Občanské sdružení Diakonie Broumov ( www: diakoniebroumov.org) VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/

lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek) , domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené , vatované a péřové
přikrývky, polštáře a deky, obuv – veškerou nepoškozenou, hračky – nepoškozené a kompletní, peří,
péřové přikrývky a polštáře
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

Věci zabalené do igelitových pytlů či krabic , aby se nepoškodily , přineste
ve středu 20.3.2013 od 15:00 do 17:00 hod na Obecní úřad

Objížďka – PASA
PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH na silnici II/303,
III/303 22, III/302 3, II/302 a MK z důvodu provádění stavby: „ II/303 rozšíření o stoupací
pruhy v úseku km 21,5 až 25,5 “ ETEPA 2 - fáze a), b), c)
Dne 27.2.2013 podala SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59,500 04 Hradec Králové,
IČO: 27502988 žádost o vydání stanovení dopravního značení a rozhodnutí o částečné a úplné
uzavírce v tomto rozsahu:
Termín: fáze a) - od 25.3.2013 od 06:00 hod do 2.4.2013 do 18:00 hod. - částečná uzavírka
fáze b) - od 2.4.2013 od 08:00 hod do 30.6.2013 do 20:00 hod - úplná uzavírka
fáze c) - od 1.7.2013 od 06:00 hod. do 30.7.2013 do 20:00 hod. - částečná uzavírka
Vedoucí stavebního odboru,
silniční správní úřad, Bc. Iveta Pírová

Předpokládaná trasa pro úplnou uzavírku :
- pro nákladní dopravu - z Broumova: Jetřichovská křižovatka – Bohdašín – Lachov – Pěkov
- do Broumova: Pěkov - Lachov - Bohdašín - Meziměstí - Hejtmánkovice
- pro osobní a autobusovou dopravu tam i zpět přes Jetřichovskou křižovatku

CELOROČNÍ PRODEJ KUŘIC Meziměstí
Amroska kropenka , Hempšírka hnědá , Maranska černá, opeřené nohy , Berneveldka černá lesklá,
Rosa - různé barvy ( bílá, hnědá, černá ) , Hedvábničky, Perličky
Ceny : 12 týdnů - 120 Kč
16 týdnů - 140 kč
20 týden - 160 Kč
24 týden - 180 Kč – začínají snášet
Líhneme i z donesených vajec Možnost odběru kdykoliv po telefonické dohodě přímo v Meziměstí
telefon 722 268 387 Další prodej : vietnamská prasata, ovce, kozy
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Výsledky prezidentských voleb
VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 2013
1.kolo - 11.a
12.1.

Výsledky hlasování v obci Křinice
Jméno kandidáta

počet hlasů

%

1 Zuzana Roithová

KDU-ČSL

11

5,8

2 Jan Fischer

nezávislý

41

21,7

3 Jana Bobošíková

SUVERENITA

6

3,2

8

4,2

4

2,1

51

27,0

9

4,8

4 Taťana Fischerová
5 Přemysl Sobotka

ODS

6 Miloš Zeman

Zemanovci

7 Vladimír Franz

2.kolo - 25.a 26.1.
počet
hlasů
%

110

58,5

8 Jiří Dienstbier

ČSSD

24

12,7

9 Karel Schwarzenberg

TOP 09

34

18,0

77

41,0

1

0,5

1

0,5

189

100

188

100

počet neplatných hlasů

neplatné hlasy

Účast - Počet odevzdaných obálek
Oprávněných voličů
účast

%

328

333

57,6

56,5

Odpadové hospodářství
NEZAPOMEŇTE - Poplatky za svoz odpadu je nutné uhradit
do konce června . SLEVA platí pouze do konce BŘEZNA .
Množství vyprodukovaného odpadu v období 2008 - 2012
(Marius Pedersen)
tuny

120,000

102,198
96,040

100,000

89,315
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80,000

60,000

40,000

20,000
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2011

2012

Obec Křinice a společnost Marius Pedersen a.s. si Vás dovoluje upozornit, že dne
?.4.2013 pro Vás zajistili SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Obec i svozová firma má zájem na tom , aby jste měli možnost zbavit se legálně odpadu, který se
nevejde do sběrných nádob (matrace,koberce,nábytek atd. ) a odpadu , který nepatří do sběrných
nádob jako např. papír, železo, plastové výrobky, pneumatiky. Odpad uložte u sběrných nádob (
popelnice ) u domů . Tento svoz provede několik vozidel a každé vozidlo odveze určitý druh
odpadu . Proto je důležité , aby jednotlivé druhy byly uloženy u sběrných nádob viditelně
odděleně a tak , aby je bylo možné naložit. Netvořte nepřehledné haldy odpadů .
1.
Popelářské auto bude sbírat - Odpad, který se nevejde do popelnice - staré matrace, starý
nábytek , koberce , atd, Ostatní odpad musí být v pytlích , krabicích nebo svázaný tak , aby jej
obsluha vozu mohla naložit – drobný odpad volně pohozený na zemi nebude posádka vozu sbírat.
2.
Avia bude sbírat Papír – noviny a časopisy dohromady pevně svázané, kartonový papír
zvlášť pevně svázaný Pneumatiky z osobních vozidel – včetně disků Železo ( drobné části v sudech ,
kbelících atd ) Noviny , časopisy a kartonový papír chraňte před případným deštěm .
Posádky jednotlivých vozů naloží ručně denně několik tun odpadu a proto Vás tímto prosíme o
dodržení podmínek uložení . Dbejte prosím i o bezpečnost silničního provozu . Odpad připravte
u sběrných nádob v 7.00 hodin. Neodvezeme lednice,televize,elektrozařízení a nebezpečné
odpady. Svoz těchto odpadů se uskuteční ve Vaši obci dne 9.5.2013

a dne 9.5.2013 SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU a elektrozařízení
vytříděného z komunálního odpadu . 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,mobily,rádia,vysavače,žehličky 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 2013 .
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 9.5.2013
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 – 15.40
15.45 – 15.55
16.00 – 16.10
16.15 – 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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Zveme Vás ...
Kroužek RUCE v Křinicích u Broumova vás srdečně zve do školy na
Velikonoční řemeslný jarmark Sobota 16.3.2013 od 9:00 do 16:00 hod ve
Připravili jsme pro vás ukázky řemesel a rukodělných technik .
Nabídneme vám originální dárky zhotovené našimi šikovnými ženami.
K zakousnutí budou tradiční velikonoční dobroty Těšíme se na setkání s vámi

POŽEHNÁNÍ OBNOVĚ KOSTELA SV.MARKÉTY V ŠONOVĚ
Římskokatolická farnost Broumov srdečně zve na malou slavnost v souvislosti se zahájením stavební
obnovy kostela sv.Markéty dne 6.dubna 2013 v 10:30 před kostelem sv.Markéty v Šonově . V rámci
slavnosti jsou ve spolupráci s Národním památkovým ústavem připraveny unikátní Komentované
prohlídky kostela vč. běžně nepřístupných prostor krovu kostela s výkladem obvykle
(NE)tušených souvislostí . První prohlídka začíná v 11:00 a druhá ve 12:30 . Vstup zdarma.
Více informací k prohlídkám i k projektu (NE)tušené souvislosti na www.npu.cz/netusene-souvislosti

Připravuje se …

KŘINICE - Kulturní kalendář 2013
datum Akce

Místo konání

19.01.13 Hasičský bál

Hospůdka u sládka

20:00

16.02.13 Myslivecký ples

Hospůdka u sládka

20:00

09.02.13 Obecní Maškarní bál

Hospůdka u sládka

20:00

09.03.13 MDŽ

Amerika

15:00

16.03.13 Velikonoční jarmark

Škola

9:00 - 16:00

29.03.13 Velký pátek - Křížová cesta

ke kapličce sv.Huberta

*

30.04.12 Čarodějnice

Amerika

*

04.05.13 Pochod Hvězdeckým pohořím
Hasičská soutěž

zápis od 8:00
Hřiště

9:00

kalpička Panny Marie

*

01.06.13 Dětský den

Amerika

*

27.07.13 Malé letní dovádění

*

*

*

"Májová"
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03.08.13

Pouť

Amerika

*

*

Bigboš 2012

Winterův statek

*

Škola

*

24.08.13 Dožínky - Loučení s létem
*

Mikulášská nadílka

*

*

*

Vánoční jarmark

Škola

9:00 - 16:00
* bude upřesněno

Pranostiky :
Panská láska , ženská chuť a březnové počasí není stálé .
Březen bez vody – duben bez trávy .
Přijde-li před Jiřím bouře , bude dlouho za kamny dobře .
Na mokrý duben přichází suchý červen .

Vydal Obecní úřad v Křinicích 11.3.2013 , náklad 180 výtisků , www.krinice.cz
Své příspěvky do Občasníku můžete posílat pod heslem „Sousedé informují“ na krinice@tiscali.cz
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