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Vážení spoluobčané,
v dnešním okénku Vás chci informovat
o hospodaření obce za rok 2012.
rozpočet příjem :
rozpočet výdej:
skutečný příjem:
skutečný výdej:

3.853.000,- Kč
3.853.000,- Kč
7.992.820,- Kč
5.259.551,- Kč

Plnění rozpočtu za rok 2012 skončilo
s přebytkem v částce 2.733.269,- Kč. Tyto
prostředky máme připravené na opravu školy a jiné
nutné výdaje.
V roce 2012 obec měla větší příjem z obecního lesa
(1.351.348,- Kč oproti rozpočtu 500.000,- Kč),
protože bylo nutné les prosvětlit a tím byl i výdej
vyšší (393.812,- Kč oproti 100 tis.)

Proinvestovalo se pouze na opravu školy 267.208,- Kč, jelikož topení nebylo ještě v
roce 2012 hotové.
Do rozvoje bydlení jsme investovali celkem 529.181,- Kč. Do údržby bytů se
investovalo 216.284,- Kč (střecha a byt) a také je zde i část projektové dokumentace na
13 RD a projekt na inženýrské sítě za školou.
Co se nám nepodařilo v loňském roce – pro přeřazení dotačního programu MAS, jsme
nemohli zhotovit v roce 2012 rekonstrukci topného systému ve škole v částce cca 900
tis. Dotační program byl vyhlášen až v únoru 2013, proto jsme posečkali s rekonstrukcí
až na letošní rok. Bohužel se nám nepodařilo dotaci získat, i když jsme měli v plánu
zřídit 0,5 pracovního místa (za což jsou body navíc) a umístili jsme se jako první
náhradníci - těch peněz je již velice málo, protože končí dotační období 2007-2013.
Tuto opravu provedeme během května 2013 z vlastních prostředků. Obec pouze získala
dotaci na hrací prvky, které budou umístěny opět u školy.
Co se podařilo v roce 2012? Byl téměř dokončen projekt na výstavbu 13ti rodinných
domků za Cíglem. Tento pozemek jsme získali jako historický majetek obce. V
letošním roce se zde začnou stavět rodinné domky. Tím se obec rozroste o cca 30
nových občanů , kteří přinesou obci nové peníze do rozpočtu a obec se omladí.
Za školou se vybudovalo zázemí pro naše občany, ale též i pro turisty, kteří budou
ubytovaní ve škole. Bude zde zázemí pro malý fotbal a u toho posezení v zeleni.
Mostek se zbudoval, aby jste mohli přecházet na druhou stranu bez velkého obcházení.
V brzké době bude tento prostor oset travním semenem a osázen trvalkami. Solární
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osvětlení se zatím osvědčilo - i v zimním období dostatečně svítilo.
Také se zhotovil parčík u váhy – tuto odpočinkovou zónu vyzkouší turisté v letošním
roce. Po dlouhé zimě se nyní ještě uklidí naše obec a rozvezou se lavičky.
Za školou se vyprojektoval vodovodní řad s kanalizací pro tři rodinné domky, které se
zde budou stavět vedle nového hřiště a do budoucna bude řad i kanalizace sloužit pro
zázemí obce.
Již nyní jsme ve škole zbudovali nové prostory pro ubytování – velký pokoj v severní
části v I. poschodí se rozdělil na tři pokoje s chodbičkou a vybudovali se zde také nové
chlapecké a dívčí WC se sprchami. Nad těmito místnostmi se musel zhotovit celý nový
strop, jelikož trámy byly prohnilé . Budu se těšit, až se ve škole bude moci sejít
zastupitelstvo k veřejnému zasedání. O tomto zasedání budou občané včas informováni
a sami si budou si moci vše prohlédnout.
Ještě by bylo dobré provést v letošním roce malé úpravy v kuchyni, kde by se mohly
celoročně vařit obědy i pro naše občany. Tyto obědy by se mohly také rozvážet do
domácností.
Nyní se v obecním lese vytěžilo dřevo a zůstaly zde větve, které se mohou oklestit a
odvést. Pokud by někdo z Vás měl zájem si tuto samovýrobu zhotovit, může se přihlásit
na obecním úřadě v úřední dny. Přihlášky se budou brát do příští středy ( 24.4.2013) a
poté každému hajný pan Středa rozdělí úseky, kde si za úplatu 50,- Kč za m³ každý
účastník zhotoví samovýrobu.
V roce 2012 byla podána žádost na dotaci – kanalizační stoka v obci Křinice . Do
kanalizační přípojky se v roce 2012 investovalo 199.200,- Kč. Blíží se nám rok 2015,
kde musí být vše vyřešeno: chci se pozeptat, chcete-li kanalizaci, nebo si budete vše
řešit sami? Vím, že to je už omletá písnička, ale v anketě, kterou jsme v lednu otevřeli
se vyjádřilo 53 domů...(33 PRO, 15 PROTI (z toho 1 z bytovky obce) – bytovka je
obecní a ta by se samozřejmě připojila též, 4 lístky byly dány 2x- z toho 3 pro a 1 proti,
1 se zdržel hlasování úplně). Obec investovala do této akce již k dnešnímu dni
1.282.000,- Kč, z toho 470.000,- Kč získala dotaci z krajského úřadu
Královéhradeckého kraje. Za tuto částku je kompletní projektová dokumentace s
územním rozhodnutím, se stavebním povolení a projektová dokumentace i s Vaší
projektovou dokumentací. Nyní Vás ještě chci upozornit na článek níže, kde pro Vás
obec připravila projektanta, který bude hrazen obcí. Bylo to projednáno na
zastupitelstvu v lednu 2013.
Libuše Rosová, starostka obce

V naší obci bude vybudována nová veřejná splašková kanalizace.
Na novou kanalizaci budete připojeni dle konzultace s projektantem a
vypracováním projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude vypracována
projektantem (Helena Chadimová – Hradec Králové). Objednatelem je obec
(projektová dokumentace bude placena obcí).
Měření bude probíhat v odpoledních hodinách 16 – 20 ve všední dny, o víkendu celý
den. Je nutné: sejít se u nemovitosti, zde bude provedeno výškové zaměření a
konzultace s majitelem nemovitosti a dohodnout se na trase vedení přípojky a
podchycení všech potrubí vedoucí splaškové vody .
Děkuji za Vaši vstřícnost Helena Chadimová, Brněnská 700/25, Hradec Králové 500 06
Kontakt: tel.: 737 047 666, 495 710 226 , email.: h.chadimova@centrum.cz
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Informace pro občany
! NEZAPOMEŇTE !
Poplatky za svoz odpadu je nutné uhradit do konce června, poté je platba o 100%
navýšena .
Zároveň je nutné uhradit poplatek za vaše pejsky .
Řidičské průkazy vystavené od 1.1.2001 do 30.4.2004 je nutné vyměnit do
31.12.2013 . Nezapomeňte , že výměnu na poslední chvíli nemusíte stihnout .
Zápis dětí do Mateřské školy Broumov
Ředitelství MŠ Broumov vyhlašuje zápis dětí do Mateřské školy Broumov pro školní
rok 2013/2014, který se koná ve dnech 13.5.(po) – 16.5.(čt) 2013 od 9:00 do 15:00
hodin v budově Příčná 227, Broumov, kde se nachází ředitelství MŠ
(www.skolkabroumov.cz) .
Upozornění
(došlo 20.3.2013)
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., upozorňují, že se v Broumově vyskytly případy,
kdy se cizí osoby vydávají za pracovníky nebo spolupracovníky společnosti VAK
Náchod, a.s., a dožadují se vstupu do domu za účelem výměny vodoměru. VAK
Náchod, a.s., sděluje, že výměnu vodoměru mohou provádět pouze pracovníci
společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., kteří se dostaví ve vozidle
označeném jménem firmy a prokáží se služebním průkazem. Dalším případem je
nabídka na čištění kanalizačních přípojek od pražské firmy S.M.Kanalizace,s.r.o., která
údajně pracuje pro VAK Náchod. VAK Náchod,a.s., sděluje, že s firmou
S.M.Kanalizace, s.r.o., nemá žádný smluvní vztah a tato firma pro VAK Náchod, a.s.,
nepracuje. Není vyloučeno, že podobné pokusy o podvodné zakázky mohou
vyskytnout i v jiných místech . S případnými dotazy je možné se obrátit na vodárenský
dispečink v Náchodě, tel.491 419 222

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
25.4.2013 od 12:00 do 16:00 od čp.43(Kovář) po čp.242 Celbovi

Tiskařský šotek
V čísle 1/2013 nám unikla jedna čtyřka v datu svozu velkoobjemového odpadu ,
bohužel chyba nebyla včas odstraněna ani ve vydání na webových stránkách . Správné
datum 4.4. jste tak mohli nalézt buď na úřední desce obce nebo v hlášení místního
rozhlasu.
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Odpadové hospodářství
Seriál : Mýty v oblasti odpadů
Díl 1 ) Stejně se to sype na jednu hromadu : nikoli, po roztřídění už se jednotlivé
materiály nikdy nemíchají dohromady. V dnešní době, kdy se za každou uloženou tunu
odpadů na skládkách platí, nemá nikdo zájem sesypávat odpady dohromady. V České
republice je dostatek zpracovatelů, kteří vytříděný odpad nadále zpracovávají ať na
druhotnou surovinu, se kterou se dále obchoduje, nebo na hotové výrobky, se kterými
se v běžném životě setkáváme.Jen občas se bohužel najdou ti, kteří jsou schopni celý
tříděný odpad znehodnotit nežádoucími příměsemi, jako je například směsný
komunální odpad. Pokud se něco takového stane a obsah kontejneru s tříděným
odpadem je natolik znečištěn, že s ním již nelze nakládat jako s odpadem tříděným,
není možné ho naložit na svozový vůz spolu s ostatním tříděným odpadem. Tím by
bylo znehodnoceno to, co je již na voze naloženo. S takovým znečištěným tříděným
odpadem je třeba nakládat jako s odpadem směsným a odvézt ho na skládku nebo do
spalovny.Ovšem je třeba říct, že tyto excesy nejsou na denním pořádku a lidé se snaží
odpady třídit pečlivě.

Přečetli jsme za Vás
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2013
V roce 2013 budou všechny hromadné předpisné seznamy, vydané finančními
úřady, zpřístupněny v jednotné lhůtě od 26. dubna do 27. května 2013, přičemž na
kterémkoli územním pracovišti finančního úřadu mohou poplatníci nahlédnout do
hromadného předpisného seznamu, vydaného tímto finančním úřadem pro celý
obvod jeho územní působnosti, tj. pro celý kraj nebo pro hlavní město Prahu.
Složenky pro placení daně z nemovitostí jsou ve většině případů zpracovávány
centrálně a rozesílány
daňovým subjektům hromadně dodavatelskou firmou. Zasílána je standardní složenka
typu A, podléhající poštovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty. Od 1.
ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů se sídlem
v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze. Správu daně z nemovitostí
vykonávají na území příslušného kraje a hlavního města Prahy (dále jen „příslušný
kraj“) prostřednictvím svých územních pracovišť, u nichž jsou uloženy spisy
poplatníků. Tím se výrazně změnila správa daně z nemovitostí, neboť od 1. 1. 2013 je
daň z nemovitostí sloučena do jedné částky za všechny nemovitosti poplatníka na
území příslušného kraje. Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se
nacházejí v obvodech místní působnosti dvou nebo více finančních úřadů, tj. na území
více krajů nebo na území hl. města Prahy a jednoho nebo více krajů, jsou do obálek
vkládány společně složenky za všechny tyto finanční úřady. Pro platbu daně z
nemovitostí u každého z dotčených finančních úřadů je poplatníkovi daně zasílána
jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč,
nebo dvě složenky, pokud je tato daň vyšší než 5.000 Kč a platí se tedy ve dvou
splátkách . Daň vyšší než 5.000 Kč lze však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to
v termínu první splátky daně. Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu
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místně příslušného finančního úřadu (tj. toho finančního úřadu, v jehož obvodu
místní působnosti se nemovitost nachází), kterému je příslušná platba určena.
Upozorňujeme, že čísla účtů finančních úřadů, vzniklých od 1. 1. 2013, se liší od
čísel účtů původních finančních úřadů, existujících v r. 2012. Tuto skutečnost musí
poplatník zohlednit, platí-li daň bezhotovostně, např. trvalým platebním
příkazem. Na alonži složenky jsou uvedeny tyto důležité údaje:
● celková výše daně z nemovitostí na rok 2013,
● výše a termíny splatnosti splátek,
● spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový
spis k dani
z nemovitostí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.
Z důvodu probíhajících organizačních změn Finanční správy ČR není na alonži
složenky uveden stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek
na dani z nemovitostí. V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně v pokladnách
finančních úřadů jsou složenky rozesílány v pořadí nezávislém na místní působnosti
finančních úřadů. Proto je potřeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží
všichni poplatníci složenky současně, ale budou postupně rozesílány tak, aby poslední
z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května 2013. Jestliže poplatník podá
daňové přiznání po 31. lednu zdaňovacího období a v něm vypočtená daň se liší od
částky daně uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání,
případně ve výši, kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem. Pokud poplatník uhradil daň z nemovitostí na rok 2013 již před
obdržením složenky, použije složenku pro kontrolu již uhrazené částky daně a k
doplacení případného rozdílu. Ve specifických případech mohou být složenky i nadále
zasílány či jinak distribuovány (např. prostřednictvím obcí) jednotlivými finančními
úřady. Tuto možnost mohou jednotlivé finanční úřady zvolit podle konkrétních
podmínek v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručení složenek
poplatníkům. Důležité upozornění: Adresa PO Boxu, uvedená v levém horním rohu
obálky se složenkami, je určena pouze pro vracení nedoručitelných složenek Českou
poštou, nikoli pro zasálání jiné korespondence finančním orgánům. Orgánem, který
vyměřuje daň, je vždy místně příslušný finanční úřad. Veškeré dotazy, podněty,
odvolání apod. proto zasílejte vždy na adresu územního pracoviště místně příslušného
finančního úřadu, uvedeného na složence. V případě jakýchkoliv nejasností z Vaší
strany nebo z řad Vašich občanů nás neváhejte kontaktovat na níže uvedeném
telefonním čísle nebo na následujících telefonních číslech Finančního úřadu pro
Královéhradecký kraj - 491418111 – spojovatelka, Územní pracoviště v Náchodě,
491844314 – Ing. Pultar, Územní pracoviště v Jaroměři a 491503206 – Krtičková,
Územní pracoviště v Broumově.
Chraňte svůj majetek
Někteří majitelé nemovitostí nahrávají zlodějům tím, že si svůj majetek nedostatečně
chrání. Nově to platí například pro majitele rodinných domů v městských satelitech,
obcích, které jsou v blízkosti větších měst. Rodinné moderní domy se nezřídka
vyznačují širokými francouzskými okny v přízemí. Jak vyplývá ze statistiky, přibývá
hlášení pojistných událostí pojišťovnám. Francouzská okna a zejména pak plastová
okna, která se v poslední době intenzivně osazují i do starší zástavby, jsou pro zloděje v
poslední době čím dál častěji místem, kudy nenechavci vnikají do domů nejen když
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majitelé nejsou doma, ale v současné době poměrně často i během noci. Posledním
trendem je, že skupiny profesionálních band si nejdříve důkladně monitorují objekty
bydlení, připraví si přístupovou cestu do objektu navrtáním balkónových dveří či oken
a další noc do domu rychle vniknou a během několika minut posbírají zejména
hotovost, šperky a doklady a v tichosti nepozorovaně zmizí.Takto většinou zvládnou
více objektů najednou.
Objekty bydlení si monitorují specielními přístroji, jako jsou termokamery. Přesně
zjistí, kde obyvatelé domů spí a pak, když je klid, do domů vnikají.
Proto chceme majitelům domů připomenout několik preventivních opatření, které by
měli provést oni sami, aby se nestali oběťmi zlodějů. Majitelům domů především
doporučujeme, aby investovali do kvalitního zámkového bezpečnostního systému. To
se jim určitě vyplatí. Pozornost by měli věnovat i zabezpečení oken a balkónových
dveří. Doporučujeme provádět pravidelné kontroly oken, dveří, balkónových vstupů,
zda nejsou navrtané malými otvory v oblasti kování, kudy pak zloději za pomocí
jednoduchých přípravků dveře či okna otevřou a do objektu vniknou. Právě teď, když
roztaje sníh, se okolí domu stává pro stopy anonymní. Pro vyšší standard ochrany
doporučujeme využít elektronickou ochranu. Máme zkušenosti z celé České republiky,
že se vyplatil i akustický alarm pro zapnutí na noc. Jediným prostředkem pro
maximální ochranu je elektronický zabezpečovací systém propojený přes on-line
vysílače s PCO ( pultem centralizované ochrany). Toto je jediná možnost, jak se chránit
před použitím různých rušiček signálu.
Zabezpečovací systémy nejsou mříže, ale eliminují čas, co nezvaný návštěvník si
v domě může dělat co chce. Tam, kde je instalovaný zabezpečovací systém připojený
on-line na PCO, eliminuje se z 90-95% případů možnost, že zloději se budou snažit
vniknout právě tam. Ze zkušeností a statistik vyplývá, že si neradi dělají problémy.
Když je zabezpečovací systém dobře udělaný, není možné ho jen tak vyřadit z provozu,
jak se mnohdy objevuje v tisku a televizi. Jedinou možností je použití rušičky a to lze
řešit připojením on-line s PCO.
Případně dotazy či informace a kontakty naleznete na www.jjtrend.com .
Tísňová volání – přehled důležitých čísel
Volání na tísňové linky 112, 150, 155, 156 a 158 je zdarma, a to i z mobilních telefonů.
Na jednotnou tísňovou linku 112 se můžete obrátit kdykoli v tísni, pracovníci
dispečinku vás podle dané situace přepojí na hasiče, záchrannou službu či policii,
případně vám přímo zprostředkují odpovídající pomoc. Jednotná tísňová linka 112 je
standardem ve všech státech Evropské unie.
Jednotné tísňové volání
Hasiči
Záchranná služba
Centrum pomoci závislým
Dětské krizové centrum
DROP IN

112
150
155
261 260 476
241 480 511
222 221 431

Kontaktní centrum Sananim
Linka bezpečí dětí a mládeže
Linka důvěry pro děti týrané,
zneužívané a zanedbávané

283 872 186
800 155 555
241 484 149

Městská policie
Státní policie
Linka důvěry
Linka proti bolesti
Národní linka prevence
AIDS
Senior linka
Senior telefon
Toxikologické informační
středisko
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156
158
224 923 255
224 435 587
800 144 444
222 221 771
800 157 157
224 915 402

„OKNO 2012“
Rok se s rokem sešel a máme tu zase jaro a letos skutečně aprílové . I během
loňského léta kulturní komise obešla celou ves a fotila komu se jak vedlo s flórou na
předzahrádkách a v oknech. Ani letos to nebylo lehké hodnocení a my můžeme
představit čtyři vybrané , kteří získají od obce malý dárek . V hodnocení se bude
pokračovat i v letošním roce .

čp.34

čp.67

čp.55

čp.130

Zveme Vás ...
Restaurace Amerika pořádá :
20.4.2013 od 20:00 hod TANEČNÍ VEČER . Hraje Petr Cirkl , vstupné 30,-Kč
30.4.2013 ČARODĚJNICE Program : od 17:00 hod opékání prasátka , stavění májky
(18-19 hod) a májová vatra (20 hod).
Místa na obě akce lze rezervovat na tel.720625911
27.4. v 15:30 - vernisáž výstavy „Via benediktina – 800 let od příchodu benediktinů
na Broumovsko“ - Muzeum v Polici nad Metují. 27.4. v 18:00 - podvečerní koncert
souboru Barocco Sempre Giovane a violoncellisty Jiřího Bárty v polickém klášterním
kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Workshop PAPÍROVÉ NÁUŠNICE se uskuteční v sobotu 27.4.2013 od 14 do 17 hod
v Muzeu papírových modelů v Polici nad Metují . Vstupné 55,-Kč. Více na
www.mpmpm.cz
-7-

Připravuje se …
Obec a SDH Křinice Vás zvou v sobotu 4.května 2013 na tradiční májové akce :
„Pochod Hvězdeckým pohořím“ - 37.ročník . Zápis účastníků od 8:00 do 9:00hod
Trasy : pro pěší 7 km a 15 km a pro cyklisty 30 km (přilba povinná)
v 9:00 hod startují soutěže v požárním sportu: Okrsková soutěž, Putovní pohár starostky
obce a Memoriál velitele Jardy Kopiče

Chystá se zájezd
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) .

Pranostiky :
Duben laškuje , sedlák za pluhem hubuje
Hodně-li v dubnu vítr duje , stodola se naplňuje.
Jiří a Marek (24.a 25.4) – mrazem nás zalek .
Vydal Obecní úřad v Křinicích 17.4.2013 , náklad 180 výtisků , www.krinice.cz
Své příspěvky do Občasníku můžete posílat pod heslem „Sousedé informují“ na krinice@tiscali.cz
-8-

