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Vážení spoluobčané,
v dnešním okénku Vás chci informovat o dění
v obci .
OZ dne 22.4. schválilo :
- ve výběrovém řízení na zhotovitele topení ve
škole, uspěla firma Elmon spol.s.r.o.
Broumov,
- dřevo z obecního lesa bylo prodáno Lesní
společnosti Holding a.s. Broumov , bylo
vytěženo cca 300 m³,
- obec poskytla dotaci na dětský letní tábor ,
který se bude konat ve dvou termínech v
červenci a srpnu . Přihlášky si můžete
- vyzvednou
poskytnutína
příspěvku
obecnímhasičům
úřadě. obce Křinice ve výši 5000 Kč
- uložení 1 milionu Kč na spořící účet
- rozpočtové opatření č. 3/2013, dle přílohy zápisu
- výměnu 5 ks nevyhovujících oken ve škole za nové
- opravu křížku u Ameriky a za Eliášovými z rozpočtu na opravu památek
- úhradu poplatku 6000 Kč za jeden rok na hrobové místo na hřbitově v Broumově,
poplatek uhradit na 2 roky
- prodej pozemků k výstavbě (13RD): 4502/16 Č.Z. Větrná 45, Broumov, 4502/15
Š. J., Solidarity 308, Broumov, 4502/14 T. L., Husova 144, Broumov, 4502/13
K. M., 28.října 42, Jablonec nad Nisou, 4502/3, 4502/4 P. Z., (jednatel společnosti
Dřevoterm) Křinice 273, 4502/5 B. M., Křinická 46, Broumov, 4502/6 H. P., Mírové
nám. 105, Broumov, 4502/7 H. J., Malá kolonie 42, Broumov 4502/8 N. Z., ČSA
371, Broumov
- zpracování studie na 3 malometrážní byty v Křinicích
- pronájem pozemku č. 4171 p. J. K., pronájem pozemku č. 4326 p. M. K., pronájem
pozemků č. 4290 a 4336 p. M.
- změnu č. 1 územního plánu - pozemek č. 4625 do zařazení plochy zahrádkářských
osad a na parcele č. 2329/3 plochy drobné a řemeslné výroby
- Zastupitelé souhlasí se Změnou č. 1 územního plánu včetně dvou dodatků doplnění.
- účast paní starostky a účetní na školení dne 16. 5. 2013 v Hradci Králové
- podat žádost na dotaci - zateplení budovy čp.176
- zhotovení rekonstrukce podlah v budově čp. 176
- vymalování místností v budově čp. 176
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Dále zastupitelstvo projednalo: vyúčtování elektřiny ve škole ve výši 70 tisíc Kč
za rok, paní starostka informovala o připravované dražbě zemědělských nemovitostí
p. Šimona dne 2.5.2013, dále o přípravách akcí , které se uskuteční 4. května "Pochod
Hvězdeckým pohořím" a Hasičská soutěž. Zastupitelstvo obce vyslalo na jednání
regionální sekce dne 23.5.2013, paní Steinerovou M. Dále na jednání Euroregionu
Glacensis pojede starostka, pí. Rosová. Dále starostka informovala o jednání paní
Rabasové a bratry Misinskými ohledně pronájmu za obecním úřadem a kolem statku
čp. 43. Zastupitelstvo vzalo na vědomí
- informaci paní starostky o plánovaném převodu silnice od SÚS do vlastnictví
obce
- o jednání s firmou Oredo ohledně úpravy spojů do Křinic,
- o uhrazení částky 138 tisíc Kč bez DPH firmě, která zpracuje podklady pro
výběrové řízení na zhotovitele kanalizace. O nabídce budete informováni.
- o zadání výběrového řízení na vodovod a kanalizaci na parcelách u Cíglu.
Důležité informace pro občany :
V Křinicích se připravuje prezentace obce k soutěži „Vesnice roku“ a bude jmenována
komise pro přípravu dožínek 2013.

Přečetli jsme za Vás
V Hradci Králové dne 11.2.2013
Mohou zrakově postižení lidé samostatně žít?
Oslabení či ztráta zraku s sebou přináší mnoho důsledků, a to nejenom
zdravotních, ale také sociálních. Lidé se zrakovým handicapem se proto často ocitají
na samém okraji společnosti závislý na pomoci ostatních.
Obecně prospěšná společnost Tyfloservis je nestátní neziskovou organizací, která
se věnuje terénní a ambulantní rehabilitaci těžce zrakově a kombinovaně postižených
lidí starších 15 let. Hlavním posláním její činnosti je zvýšení kvality života takto
handicapovaných lidí a podpora jejich úspěšného zapojení do společnosti.
Tyfloservis se snaží takto handicapované osoby vybavit potřebnými
informacemi, pomůckami a dovednostmi, aby získali dostatečnou míru samostatnosti
a nezávislosti při vykonávání běžných činností a mohli se začlenit do běžného života.
Tyfloservis také působí na okolní společnost, kterou vede k překonávání mezilidských
a architektonických bariér vůči zrakově handicapovaným lidem.
Služby Tyfloservisu jsou zajištěny celorepublikově prostřednictvím 13 krajských
ambulantních středisek. Středisko pro osoby žijící na území Královéhradeckého kraje
sídlí v Hradci Králové na adrese: Milady Horákové 549/53, 500 06 Hradec Králové.
V případě zájmu o služby či další informace se obracejte na tel. 495 273 636 nebo
e-mail: h.kralove@tyfloservis.cz .
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Odpadové hospodářství
! NEZAPOMEŇTE ! Poplatky za svoz odpadu je nutné uhradit
do konce června, poté je platba o 100% navýšena .
Seriál : Mýty v oblasti odpadů
Díl 2) : Kontejnery na tříděný odpad jsou málokde - Průměrná vzdálenost ke
kontejnerům na tříděný odpad se každoročně zkracuje. Aktuální vzdálenost je 106
metrů, ale podle průzkumů jsou lidé ochotni jít k barevným kontejnerům o dalších
čtyřicet metrů dál. Sběrná síť se stále zahušťuje, v současné době je k dispozici už
dokonce 213 946 barevných kontejnerů! V Evropě se řadíme k zemím s nejhustší
sběrnou sítí. Každá obec může mít nastavený částečně jiný systém třídění odpadů.
Někde se netřídí plasty, ale jen PET lahve, někde se třídí odděleně sklo čiré a barevné,
jinde se třídí do pytlů. Proto je dobré v první řade sledovat informace na nádobách nebo
se informovat na MěÚ, odboru životního prostředí na možnosti a další informace ke
třídění a správnému nakládání s odpady v obci či městě, ve kterém bydlíme. Třídění
odpadů je společenská odpovědnost každého z nás a je také na nás, jak si sami
nastavíme systém třídění v domácnosti. Záleží jen na nás, jestli dáme odpadu šanci na
nový život a vytřídíme ho. Pokračování příště …
„Má to smysl,třiďte odpad !“.

Informace pro občany
Obec Křinice pořádá IV. DENNÍ LETNÍ TÁBOR
Termíny pro rok 2013 : 1) 08.07. - 12.07. a 2) 05.08. - 09.08 . ŠKOLA“ V KŘINICÍCH
Každý den vždy od 7:30 do 15.00 hod zajištěn program 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 . CENA: 40,- Kč na dítě za den Děti můžete na tento tábor přihlásit do 30.06.
2013 . Přihlášku lze vyzvednout na obecním úřadě v Křinicích vždy v úředních hodinách .
Počet dětí je kapacitně omezen (40) , bude se přihlížet k datu přijetí přihlášky. Případné
dotazy Vám zodpoví p. Středová na tel. 724 925 220.
Občanské sdružení Diakonie Broumov ( www: diakoniebroumov.org) VYHLAŠUJE další
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ . 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 a péřové přikrývky, polštáře a deky, obuv – veškerou nepoškozenou,
hračky – nepoškozené a kompletní, peří, péřové přikrývky a polštáře. Věci přineste zabalené
do igelitových pytlů či krabic , aby se transportem nepoškodily , ve středu 19.6.2013 od
15:00 do 18:00 hod na Obecní úřad. Za příspěvky předem děkujeme .
ZŠ Kladská 164, Broumov nabízí OBĚDY AŽ DO DOMU . Výběr ze dvou druhů jídel.
Vaří se pro domácnosti i firmy cena obědu s dopravou 63,-Kč , bez dopravy 58,-Kč. Každý
pátek se pečou buchty v ceně 6,-Kč za 1ks. Rozvoz: Broumov, Olivětín, Křinice, Otovice
Více informací na tel. 491 524 261 nebo email: ps.zvs.jidelna@seznam.cz
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Jak jsme informovali již v minulém čísle , Honební společenstvo , SDH a Obec Křinice
připravují v měsíci červnu 2013 pro své členy a občany Křinic zájezd do Hasičského muzea
v Přibyslavi . Závazné přihlášky vč. zálohy 100,-Kč přijímá do konce května na Obecním
úřadě p.Vítová (6023282222) .

Parkovací průkazy pro zdravotně postižené občany
Upozorňujeme zdravotně postižené občany, jejich zákonné zástupce či rodinné příslušníky, že
ke dni 31.12.2012 skončila platnost
Označení vozidel
přepravujících osobu těžce zdravotně postiženou „O1“ (viz.
obrázek). Toto označení mohli využívat držitelé průkazu pro osoby
ZTP
nebo ZTP/P (s výjimkou osob, které jsou držiteli těchto průkazů
z důvodu úplné nebo převážné hluchoty), k jejichž přepravě bylo
využíváno motorové vozidlo. Od 1.1.2013 jej již tedy nelze využívat
k označování vozidel přepravujících osoby zdravotně postižené,
jimž
bylo toto označení v minulosti vydáno. Chtějí-li tito občané opět získat výhody, které jim
skýtalo toto označení, a dosud tak neučinili, je nezbytné, aby si nechali neprodleně vystavit
nově platný Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně
postiženou „O7“ (viz. obrázky přední a zadní strany průkazu), který výše uvedené označení
aktuálně nahrazuje a který již má platnost i mimo území České republiky v rámci členských
zemí Evropské unie (viz. obrázky přední a zadní strany průkazu).

Vystavení parkovacího průkazu provádí na počkání a bezplatně odbor sociálních věcí a
zdravotnictví Městského úřadu v Broumově (budova III, ul. K Ráji 220 - přízemí vpravo).
K jeho vystavení je nezbytná fyzická přítomnost držitele průkazu nebo jeho zákonného
zástupce (opatrovníka), který se přímo na průkaz osobně podepisuje. K žádost je nutné
předložit: občanský průkaz žadatele (opatrovníka) , průkaz mimořádných výhod pro osoby
ZTP nebo ZTP/P (nebo nově vystavenou S-kartu od úřadu práce),1x fotografie s aktuální
podobou držitele průkazu o rozměrech 35 x 45 mm, již neplatné „Označení vozidel
přepravujících osobu těžce zdravotně postiženou - O1“ (bylo-li držiteli průkazu v minulosti
vydáno) ,listinu opatrovníka (v případě, že je osoba zastupována opatrovníkem) .
Parkovací průkaz se vystavuje na dobu platnosti průkazu ZTP (ZTP/P), nejdéle však
do 31.12.2015, nebo na dobu platnosti nově vystavené S-karty od úřadu práce. Bližší
informace k této problematice je možno získat přímo na odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Broumov (tel. 491504334, mobil 739527530). Zde je možno individuálně sjednat i
způsob vydání průkazu v případě, kdy se zdravotně postižený občan nemůže s ohledem na
jeho zdravotní stav osobně dostavit na náš úřad.
Ing. Miloš Andrš – vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
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Vážení občané Křinic
jsme parta mladých lidí, kteří se znají ze školy, z fotbalu, z práce, z křesťanských, sportovních
a kulturních akcí v Praze, v Brně i jinde v ČR.V posledních třech letech jsme se setkávali i na
SummerJobu.
Co se pod názvem SummerJob skrývá? Stručně řečeno je to týdenní dobrovolnická brigáda
pro mladé lidi (18 – 35 let). Hlavní myšlenka, jež dala vzniknout akci SummerJob,
byla spojit volný čas o prázdninách s konkrétní pomocí druhým, třeba i cizím lidem.
Po několika víkendových brigádách se uskutečnil v červenci 2010 první ročník SummerJobu
na Manětínsku v Plzeňském kraji. V tomto regionu proběhla akce celkem třikrát, v roce 2012
na ni přijelo již 100 účastníků. Jejím hlavním cílem je poskytnout konkrétní pomoc
(např. manuální práci). Každý večer organizátoři připravují kulturní program (koncerty,
divadla, přednášky), na něž jsou zvaní místní obyvatelé.
Jinými slovy je to také příležitost se přátelsky setkat, společně se bavit, pomoct sousedovi,
těšit se z dobře udělané práce, prostě mít radost ze společenství a ze života. To vše se točí
kolem práce, která spojuje lidi.
Nyní několik praktických informací:
SummerJob se letos poprvé uskuteční v Martínkovicích, Božanově, Otovicích, Křinicích a
Šonově v termínu 28.6. – 4.7. 2013.
Přijede okolo stovky nadšených mladých lidí. Bude dobře, když jejich ruce budou
smysluplně využity při práci, u které by se vám hodilo několik pomocníků, nebo kterou
potřebujete doma či na hospodářství udělat.
Pokud víte třeba o sousedovi, který pomoc potřebuje, dejte mu o nás, prosím, vědět. Přislíbit
Vám můžeme odvedenou práci, věříme ale, že i díky Vám přibude bonus v podobě
příjemných setkání a sdílené radosti.
Možné druhy práce, které jsme v minulých letech dělali:
• práce na stavbě, při úpravě zahrad
• natírání nebo malování objektů
• vyklízení stodol a půd
• uklízení a pomoc v domácnosti u starých nebo nemohoucích lidí
• řezání a štípání dřeva
• práce na obecním majetku (úprava parků, veřejných prostor, apod.)
Pokud máte tip na práci, se kterou bychom Vám, nebo Vašemu sousedovi mohli pomoci, nebo
si zatím nejste jisti, ale rádi byste to předem prodiskutovali, řekněte o tom co nejdříve Vaší
paní starostce (jsou o akci SummerJob informováni), nebo se na níže uvedených kontaktech
ozvěte přímo nám. Těšíme se na Vás!
hlavní koordinátoři:
Lukáš Bajer – tel. 777 216 554, bajeluk@matfyz.cz
Vojtěch Jurásek – tel. 733 755 964, vojtajurasek@centrum.cz
domlouvání práce:
Tomáš Novák – tel. 724-814.965, tnovak@seznam.cz
Internet: summerjob.naplno.net, summerjob@naplno.net
Mgr. Daniela Morávková, vedoucí střediska

Přihlásit se také můžete na obecním úřadě v Křinicích
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Stalo se…
I letos se o první májové sobotě (4.5.) sešli ve Křinicích přátelé turistiky a hasičského
sportu . Milovníci přírody se prošli jarně probuzeným Hvězdeckým pohořím , hasiči pak
bojovali o co nejlepší časy v požárních útocích. Letos se sešly hned tři soutěže : Pohár okrsku,
Putovní pohár starostky obce a poprvé Memoriál velitele Jardy Kopiče . Svatý Florián
nezklamal a po deštivých dnech , které celý týden trápily hlavně nás pořadatele, se na všechny
účastníky smálo sluníčko . Utrpením bylo v pátek vyznačit trasu pochodu a doufat , že do rána
přestane pršet , nezničí se značení z krepových fáborků a cesty budou schůdné. Trať pro
požární sport zase vypadala, vzhledem k počasí a následnému počtu 37 útoků , jako mokřina
a vytvořila skutečně bojové podmínky . Bez zranění a s dobrou náladou se odpoledne loučili
pochodníci i hasiči . Naši hoši si v nových dresech „Borci z Křinic“ ze tří pohárů vybojovali
hned dva. Okrskový a Plaketu velitele , o kterou usilovali nejvíce. Tato trofej tak trochu
smazala lítost , že Pohár starostky opět unikl (letos o špatně našroubovanou proudnici) .
Velkým překvapením byl vítěz , Putovní pohár si poprvé v historii vezlo domů družstvo
z Polska (Dzikowiec) . Sobotní maratón skončil po šestnácté hodině a všichni pořadatelé si
oddychli „…i letos to dopadlo …“. Já pak mohu říci „všechny složky se dohodly a
zapracovaly“. Věřte mi, mám stále častěji pocit, že se akce neuskuteční , protože nebude kdo
by ji zorganizoval . Skoro polovina z letošních pořadatelů pochodu byla u organizování
ročníku prvního. Většině z nich tehdy bylo plus mínus třicet let. Letos bych věkový průměr
odhadovala na pětapadesát, ale jsme mladí duchem a tak to není vůbec znát. Moc a moc děkuji
všem , kteří se na přípravě a pořádání podíleli. A věřte mi rok uteče jako voda a čeká nás to
znova .
Za SDH velitelka a za Obec místostarostka Jana Vítová

37. ročník Pochodu Hvězdeckým pohořím
Odkud se přišli projít
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Soutěže v požárním sportu – Křinice 4.5.2013
kategorie

Muži

Okrsková soutěž ,
Putovní pohár starostky obce - 29. ročník ,
Memoriál velitele Jardy Kopiče
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muži

Okrsek

1

Otovice

2

Ratno Dolne

3

Martínkovice

26,53

4

Hejtmánkovice

5

40,97

Pohár
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34,57

2

33,52

3

43,67

3

4

Hejtmánkovice

38,56

3

30,64

2

44,3

4

5

Rožmitál

33,06

1

120,00

5

40,09

2
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Zveme Vás ...

Sobota 1.června 2013 - DĚTSKÝ DEN v Americe

od 13:30 sportovní odpoledne pro všechny děti
Připravuje se …
Vážené a milé sousedky a sousedé, vážení spoluobčané.
Ve dnech 15. – 23. 6. pořádá v naše obec česko-polský malířský plenér s názvem Odkaz
budoucím, jehož se zúčastní více než dvacet výtvarníků z různých míst Čech i Polska.
Jejich úkolem bude zachytit zejména venkovskou architekturu Křinic a krajinu v jejich
okolí. Proto vás prosím, abyste se k účastníkům chovali vstřícně a umožnili jim na
požádání vstup na váš pozemek. Účastníci budou mít vizitky se znakem Křinic, názvem
plenéru a svým jménem. Zároveň vás chceme pozvat na výstavu prací vytvořených na
plenéru. Výstava bude v sobotu 22. 6. od 14 do 16 hodin v prostorách školy. Věříme,
že jak pro obec a její občany, tak pro účastníky plenéru budou tyto dny obohacením.

Pranostiky :
Odkvete-li strom v jednom měsíci, bude hojně ovoce.
Bujný květ - plný úl.
Netřeba v červnu o déšť prositi - přijde, jak začnem kositi.

Vydal Obecní úřad v Křinicích 22.5.2013 , náklad 180 výtisků , www.krinice.cz
Své příspěvky do Občasníku můžete posílat pod heslem „Sousedé informují“ na krinice@tiscali.cz
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