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Vážení spoluobčané,
čas nám ukrojil opět z jednoho roku navíc
a jsou tu krásné ( snad i bílé) vánoce „hlavně
pro všechny děti“. Čas vánoc je období, kdy
se každý člověk na chvíli zastaví. Při těchto
myšlenkách vzpomínáme na své nejbližší.
Kouzlo vánoc ale spočívá hlavně v
tom, že se sejde rodina, alespoň na chvíli se
všichni zastaví a mají radost z rozzářených
kukadel svých dětí a svých vnoučat , které
nedočkavě čekají,co jim nadělí Ježíšek, jaké
dárky dostanou.
Na Silvestra, se zase my, dospělí zamyslíme
nad uplynulým rokem a bilancujeme.
Vážení občané Křinic, když budeme o vánocích všichni sedět u rodinného krbu,
zkusme si seřadit naše hodnoty lidského života jako je zdraví, štěstí, radost, láska a rodinná
pohoda, oproti bohatství, které je mnohdy prázdné, i když vím, že to nebudeme mít opět v
příštím roce lehké. Buďme však optimisté......
Milí spoluobčané, přeji Vám a vašim rodinám jménem zastupitelů i jménem svým, hezké
a v klidu radostně prožité vánoční svátky a do nového roku 2013 zdraví, bez kterého žádná
radost nedosáhne vrcholu. Když budeme mít zdraví a připojí se k nám i trochu štěstí, budeme
spokojenější . Važme si všichni života a vzájemně si ho neztrpčujme...
Děkuji Vám všem starostka
V dnešním čísle Občasníku Vás ještě chci informovat o dotaci z POV Královéhradeckého
kraje - úprava veřejného prostranství. Nyní jsou již tyto práce ukončeny. V září započaly
práce - úprava pod kontejnery, které zhotovila firma Packo Martin. Myslím si, že se panu
Packovi práce povedla. Dále z těchto peněz byl zakoupen hlásič měřiče rychlosti. Ten se
zatím neminul účinnosti. Je zde kamera, která snímá účastníky silničního provozu a jednou
za měsíc budeme mít výstupy. Solární osvětlení v parku za školou, které budeme mít v naší
obci a v širokém okolí jediné.Našim cílem bude sledovat, jakou bude mít užitkovou dobu
světla – hlavně v zimním období a po vyhodnocení se uvidí, jestli by se mohlo využít toto
solární osvětlení v nově zřízené ulici vystavěné k novým rodinným domům v naší obci ( za
Cíglem). Zřídily se také dva parky – u váhy a za školou. Parky u váhy a za školou budou
sloužit k posezení našich občanů a návštěvníků Křinic. Od jara do podzimu zde budou
lavičky k posezení s odpadkovými koši. Koše se také umístily i v čekárnách, kde doufám,
každý návštěvník vhodí odpadky do košů. Tyto koše budou pravidelně vyklizeny.
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Tento projekt je podporován Královéhradeckým krajem, z programu obnovy venkova
v částce 225.000,- Kč
Cílem tohoto projektu bylo zvelebení naši pěkné obce, kterou obdivují návštěvníci, kteří
naší obec navštíví. Doufám, že tyto aktivity oceníte i Vy všichni, kde nám všechno ukáže čas.
Tímto článkem, bych Vás chtěla vyzvat k aktivitě, co by jste si přáli ještě zlepšit v
Křinicích. Během prvního čtvrtletí 2013 bude zastupitelstvo v hospůdce u sládka a tam Vás
chci seznámit s činností zastupitelstva v roce 2012 a co se chystá pro rok 2013. Heslo: jaké si
to uděláme, takové to budeme mít... Přijďte se zastupiteli diskutovat. O tomto zastupitelstvu
budete včas informováni.
zprávu podala starostka obce

Informace pro občany
* Poplatky pro rok 2013
Poplatek za psa : 1 pes ………. 100,-Kč . Druhý a další pes .......... 150,-Kč .
Při platbě ročního poplatku nahlaste případně zkontrolujte číslo psí známky, jestli ji nemáte,
zažádejte o ni , je k dispozici na úřadě.
* Poplatek za odvoz popelnic se zvyšuje na 550,- Kč za občana nebo chalupu. Splatnost do
30.6.2013. Občanům, kteří uhradí poplatek do 31.3.2013 se snižuje sazba o 150,- Kč na
400,-Kč. Po dohodě lze platby uhradit i formou splátek . Občané, kteří neuhradí poplatek ve
stanoveném termínu bude k základní částce připočítána pokuta ve výši dvojnásobku
základní částky a zvýší se tím od 1.7.2013 na 1100,-Kč . V případě neuhrazených poplatků
bude obec nucena vymáhat pohledávky soudní cestou !
Pokud patříte k občanům, kteří zapomněli a dosud neuhradili poplatky za odpady, učiňte
tak co nejdříve.

* Ceny vodného a stočného 2013
Cena - Kč/1m³
bez DPH
s 15% DPH
Vodné
30,52
35,10
Stočné
28,67
32,97
Stočné bez ČOV
8,16
9,38
Vodné a stočné
59,19
68,07
Proti cenám roku 2012 dochází k navýšení vodného o 6,16%, stočného o 0,31% a u
vodného se stočným činí zvýšení 3,24%. V roce 2013 se dále do cen vodného a stočného
nepříznivě promítne zvýšení sazby daně z přidané hodnoty o předpokládané 1%, takže
celkové zvýšení včetně DPH bude činit u vodného se stočným 4,1%.
Cenová kalkulace a informace o cenách jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. – www.vakna.cz .
* Již popáté se u nás uskuteční Tříkrálová sbírka i tentokrát můžete koledníky obdarovat
a to v sobotu 5.1.2013. Za všechny Vaše příspěvky předem děkujeme .

* Termín prezidentských voleb 11.a 12. 01.2013
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Nová TV stanice – V1
Vážení občané, v naší obci je na Vašich televizích nový televizní program se
zpravodajstvím z našeho kraje. Tato televize s názvem V1 je plná dokumentů o přírodě i
technice a naladíte ji na klasickou televizní anténu.
V1 lze na pokrytém území snadno přijímat pomocí běžné společné nebo pokojové
antény a to na kanále 60 z Černé hory a Ještědu a na kanále 34 z vysílače Krásné v rámci
3.multiplexu Českých radiokomunikací (CDG). Na televizoru s vestavěným DVB-T
tunerem, nebo na externím set-top-boxu, proveďte aktualizaci programové nabídky :
MENU-> NASTAVENÍ -> AUTOMATICKÉ LADĚNÍ (nebo obdobně) .
Pokud televizi naladíte můžete vyhrát i hodnotné ceny.
V případě problémů volejte horkou linku VČTV : +420 734 177 284 (všední dny 8-18 hodin)
Info : www.VCTV.cz

Odpadové hospodářství

Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu v našem okolí.

žlutá – plasty

modrá – papír

zelená + bílá - sklo

oranžová – nápojové kartony

„Má to smysl,třiďte odpad i v roce 2013!“.
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Přečetli jsme za Vás
Obecní úřad v Křinicích daroval svým občanům týdenní kalendář, pořízený objektivem
Jana Záliše . Místo tradičního přání do nového roku ve formě pohlednice či novoroční
gratulace daroval letos Obecní úřad v Křinicích každé domácnosti týdenní kalendář. Autorem
fotografií je křinický občan Jan Záliš. Svojí úrovní uměleckou, grafickou i technickým
provedením snese křinický kalendář srovnání s jinými kalendáři a v mnohém je předčí. Přes
50 fotografií zachycuje různá zákoutí z Křinic, pole a lesy kolem vesnice. Mezi nimi záběry a
pohledy do Broumovské kotliny z hřebene Broumovských stěn, fotografie sakrálních plastik
kolem Křinic, některá stavení v obci a zajímavé pohledy na místa, zachycené tak, že i znalec
místního prostředí musí obdivovat jejich krásu, které si dosud třeba nevšiml. V omezeném
počtu výtisků je křinický kalendář ještě ke koupi na Obecním úřadě v Křinicích. Jan Záliš
kalendář také graficky upravil a připravil k vytištění. Není to jeho jediná práce pro obec. Před
nedávnem nově přizpůsobil všech 19 tabulí Křinické naučné stezky, které provázejí
návštěvníka obcí i okolím. Nejen přes vesnici a polními cestami od Broumova, ale i kolem
kaple Sv.Huberta a restaurace Amerika, ke Křinickým rybníčkům a směrem na Martínkovice.
Záliš je známý broumovský fotograf, který má za sebou řadu výstav, získal několik
prestižních ocenění a vyrobil desítky brožur, letáků a nabídek, do tisku připravil několik
knížek.
převzato z www.nase.broumovsko.cz

Připravuje se …

Plesová sezóna 2013:
Hasičský bál - 19.1.2013
Obecní „Maškarní“ - 9.2.2013
Myslivecký ples - 16.2.2013

Společenská kronika 2012
Noví občánci
Matěj Záliš, Adéla Knopová, Aneta Matěková, Jan Holeček

Blahopřáli jsme k životnímu jubileu :
Steinerová Antonie, Jansová Marie, Králová Marie, Horáková Vlasta, Celba Josef, Dašek Karel,
Hendrichovská Emilie, Celbová Květuše, Brát Josef, Andryová Marie, Geisler František, Holub
Robert, Pecková Anna, Malá Marie, Horkel Jindřich, Geislerová Zdenka, Zítková Dagmar, Povejšil
Josef, Steiner Bohuslav, Škvrna František, Rejchrtová Hana, Kašparová Hana

Rozloučili jsme se :
17.12.2011-Michal Báča (18) , 25.12 2011-Věra Rathsmannová (70)
9.2.2012-Zdeněk Heinzel (56) , 10.3.-Jan Žid (83) , 27.3.-Jaroslav Kopič (67) , 21.4.-Bedřiška
Romanová (80) , 29.6-Terezia Poláčková (67)
Čest jejich památce
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Období vegetačního klidu – období kácení dřevin
Období od 1.11. do 31.3. kalendářního roku je označeno jako období tzv. vegetačního
klidu. Během těchto měsíců, kdy ptactvo i hmyz, často závislých na dřevinách, zaslouženě
odpočívá, mají majitelé stromů (vlastník pozemku, na kterém strom roste) možnost
na základě rozhodnutí kácet dřeviny rostoucí mimo les. Žádost je vhodné podat
s dostatečným předstihem, nejlépe již během letních měsíců.
Pokud se dřeviny nacházejí ve vzdálenosti cca 3m od břehové hrany vodního toku je
třeba k žádosti o povolení kácení dřevin písemný souhlas správce vodního toku, a tím je
v případě Křinického potka Povodí Labe, státní podnik, sídlem Víta Nejedlého č.p. 951, 500
03 Hradec Králové (kontaktní osoby p. Macháň tel.č. 725504772 a p. Králíček tel.č.
606643441) a jelikož vodní toky, rybníky, mokřady atd. jsou ze zákona č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny zároveň významným krajinným prvkem tzv. VKP je k pokácení
dřevin v takových lokalitách nutné souhlasné stanovisko Správy CHKO Broumovsko, sídlem
Ledhujská č.p. 59, 549 54 Police nad Metují (kontaktní osoba Ing. Kuna tel.č.728714309).
Povolení ke kácení vydává příslušný obecní úřad a to ze závažných důvodů
po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Vážným důvodem může být
narušování základů staveb, obava z pádu silných suchých větví, ohrožení života či zdraví lidí
nebo hrozba značného rozsahu. Častým, ale mylným důvodem, který bývá uveden
na žádostech je padání listí či jehličí, zanášení okapů, mírné náklony v silném větru.
Obecní úřad dle správního řádu musí do 30 dnů od podání žádosti žadatelem zahájit
správní řízení o pokácení dřevin a po uplynutí lhůty, která je uvedena v oznámení o zahájení
řízení obecní úřad vydává rozhodnutí o povolení či nepovolení k pokácení dřevin. Pokud
žadatel nesouhlasí s výrokem uvedeným v rozhodnutí, může se proti tomuto rozhodnutí v
souladu s ustanoveními § 81, § 82 a § 83 správního řádu, odvolat k Agentuře ochrany přírody
a krajiny České republiky, Správě chráněné krajinné oblasti Broumovsko, Ledhujská 59, 549
54 Police nad Metují, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (doručení
rozhodnutí). Odvolání se podává u Obecního úřadu v Křinicích.
Za každý pokácený strom může být uložena náhradní výsadba jednoho, ale i více
mladých stromků. Počet závisí především na estetické a funkční hodnotě kácené dřeviny.
Důvodem je především vzniklá ekologická újma - vyváženost mezi pokácenými a nově
vysazenými jedinci. Pokud by náhradní výsadba nemohla být provedena na pozemcích
žadatele, může být uložena na pozemky příslušné obce.
Kácení dřevin mimo les spadá do kompetence zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny. Hlavní myšlenkou povolování kácení dřevin úřady, je ochrana přírody,
která nás obklopuje. Kdyby každý kácel, co by ho napadlo, mohlo by se také stát, že bychom
žili ve městech a obcích plných pouze domů, komunikací a supermarketů. Což by se ve
finále nikomu z nás nelíbilo. Proto bych chtěla všechny vlastníky stromů požádat, dobře
zvažte případné kácení Vašich dřevin a ještě lépe rozvažujte výsadbu nových stromků.
Nezapomeňte, že stromeček, který je malý jednou vyroste a mohl by trápit vaše děti či
vnoučata stejně jako teď současný strom trápí Vás. Každý druh má své specifické nároky
na růst a svůj životní prostor.Pokud chcete na svých pozemcích vysazovat nové dřeviny je
z hlediska krajinného rázu vhodné vysazovat hlavně stromy listnaté (lípy, duby, kaštany…. ).
To platí i pro živé ploty . Mnoho keřů (dřevin) je k tomuto účelu přímo vyšlechtěna např.
jsou vhodné habry.
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Koledy
Historie vánočních koled sahá do přelomu 12.a13. století. Podle legendy je autorem první
koledy svatý František z Assissi.
V Čechách je koledování doloženo již v předhusitských dobách .
Původně se koledy zpívaly pouze během doby vánoční . V posledním půlstoletí se však oproti
tradici zpěvu adventních písní a rorát začaly zpívat již během adventu.
Vánoční koledy , zpívané v latině i lidové řeči , nahradily předkřesťanský rituální zpěv oslavující
o saturnáliích boha Saturna . Měly přinést štěstí a blahobyt do každého stavení .
Slované přejali název „KOLEDA“ z latinského slova calendae (kalendy) označující první
lednové dny , kdy se slavil slunovrat .
S anglickými Vánocemi je spjata relativně mladá a oblíbená koleda Good King Wenceslas (asi
18.století) , opěvujícího dobrého českého knížete , světce a patrona českého království svatého
Václava .

Dobrý král Václav (Good King Wenceslas)
1. Na Štěpána dobrý král
Václav z okna hledí,
všude kam se podívá,
závěje a ledy.
Svítil měsíc a byl mráz,
pálil jako divý,
a vtom spatří chudáka,
jak tam sbírá dříví.

2. ,,Hola, páže," pravil král,
,,podívej se honem.
Odkud je ten sedláček,
víš-li něco o něm?"
,,Pane můj, ten sedláček
bydlí támhle kdesi
u studánky v chalupě
pod samými lesy."

3. ,,Přines maso, přines chléb
a pár polen k tomu,
zanesem to ještě dnes
sedláčkovi domů."
A tak šli, král s pážetem,
a tak vyrazili,
i když venku vítr dul
a vyl ze vší síly.

4. ,,Pane můj, je hrozná tma
a je hrozná zima.
Sotva jdu, už nemůžu,
strach mě z toho jímá."
,,Vkládej nohy do mých stop
a pojď dál, můj hochu!
Za chvíli ti nebude
zima ani trochu."

5. Vkládal nohy krok co krok
do stop po svém králi,
a kam vkročil svatý král,
tam i sněhy hřály.
Proto, věřte, křesťané,
boháči i páni,
ten, kdo cítí s chudými,
dojde požehnání.
Chcete-li si poslechnout a vychutnat atmosféru této koledy pak melodii a původní text najdete na
internetu na http://www.youtube.com/watch?v=N5E8CXQwtrg&NR=1&feature=endscreen
-7-

Ve středu 12.12.2012 zpívalo Česko koledy . Pět nejznámějších českých koled znělo
od 18:00 hodin republikou a mnoho lidí si tak zpříjemnilo adventní čas.
Pokud jste u toho nebyli , můžete si je zazpívat se svými blízkými v nastávajícím vánočním
čase.

Nesem Vám noviny
1. Nesem vám noviny, poslouchejte.
Z betlémské krajiny, pozor dejte,
slyšte je pilně a neomylně
slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte.
2. Synáčka zrodila čistá Panna,
v jesličky vložila Krista Pána .
Jej ovinula a zavinula ,
jej ovinula a zavinula plenčičkama .

3. K němužto andělé z nebe přišli,
I také pastýři jsou se sešli .
Jeho vítali, jeho chválili,
jeho vítali, jeho chválili, dary nesli .
4. Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný,
který se narodil z čisté Panny,
pohlédni na nás a přijmi od nás ,
pohlédni na nás a přijmi od nás tyto dary.

Narodil se Kristus Pán
1. Narodil se Kristus Pán, veselme se,
Z růže kvítek vykvet nám, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského
nám, nám narodil se .
2. Jenž prorokován jest, veselme se,
Ten na svět poslán jest, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského
nám, nám narodil se .

Dej Bůh štěstí tomu domu
1. Dej Bůh štěstí tomu domu
My zpíváme víme komu:
malému děťátku, Kristu Jezulátku,
dnes v Betlémě narozenému .
2. On rozdává štědrovníčky
Jabka, hrušky i voříšky .
za naše zpívání, za koledování,
dej vám Pán Bůh své požehnání.

Půjdem spolu do Betléma
1. Půjdem spolu do Betléma,
Dudlaj, dudlaj dudlaj, dá!
║:Ježíšku, panáčku, já tě kolíbati
Ježíšku, panáčku, já tě kolíbat ! :║
2. Začni Kubo, na ty dudy,
Dudlaj, dudlaj, dudlaj, dá!
║:Ježíšku, panáčku, já tě kolíbati
Ježíšku, panáčku, já tě kolíbat ! :║
3. A ty Janku na píšťalku
Dudli, dudli, dudli, dá !
║:Ježíšku, panáčku, já tě kolíbati
Ježíšku, panáčku, já tě kolíbat ! :║
4. A ty,Mikši na housličky
Hudli, tydli, hudli, dá!
║:Ježíšku, panáčku, já tě kolíbati
Ježíšku, panáčku, já tě kolíbat ! :║
5. A ty Vávro na tu basu,
Rum, rum, rum, rum, ruma, dá!
║:Ježíšku, panáčku, já tě kolíbati
Ježíšku, panáčku, já tě kolíbat ! :║

Pásli ovce Valaši
1. Pásli ovce Valaši ,
při betlémském salaši .
║:Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom ! :║
2. Anděl se jim ukázal,
do Betléma jim kázal.
║:Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom ! :║
3. Běžte rychle, pospěšte,
Ježíška tam najdete.
║:Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom ! :║
4. On tam leží v jesličkách,
ovinutý v plenčičkách.
║:Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom ! :║
5. Maria ho kolíbá,
svatý Josef mu zpívá.
║:Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom ! :║
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Vánoční pranostiky :
JeJe-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se obilí .
Jasné vánoce – hojnost vína i ovoce .
Když v zimě zčernají lesy , bude obleva .
Vydal Obecní úřad v Křinicích 19.12.2012 , náklad 180 výtisků , www.krinice.cz
Své příspěvky do Občasníku můžete posílat pod heslem „Sousedé informují“ na krinice@tiscali.cz
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