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Vážení spoluobčané a čtenáři,
dnes Vás chci informovat o dění Zastupitelstva obce a
celkové dění v obci od minulého Občasníku. Přes dosti
velké úskalí je konečně dokončena rekonstrukce topení
v budově bývalá škola (Obecní dům). Celá budova je
také vymalována a zrekonstruované všechny parkety.
Nové jsou také z jedné ložnice tři pokoje, kde byly
sníženy a zatepleny stropy s, novými okny. Pokoje jsou
z části vybaveny novým nábytkem. Nad koupelnami,
WC a kuchyňkou v I. poschodí byly zhotoveny nové
stropy, které jsou také sníženy a zatepleny. Ještě se
musí dodělat zednické práce – koupelny (pánské a
dámské) s WC. V meziposchodí se pokoj vybaví
novým kobercem. Po této částečné rekonstrukci se
bude konat zastupitelstvo ve škole a předem budete
informováni a pozváni na den otevřených dveří , aby
jste se všichni mohli podívat a třeba i zkritizovat naše úsilí.
Dále obec obdržela vyjádření řídícího výrobu OPŽP ke kanalizaci, kde jsme byli zařazení do tzv.
Zásobníku.. ..Ing. Hurdálek informoval, že musíme vybrat manažera projektu, který nám pomůže
vybrat zhotovitele stavby a bude vše řídit. Bude mít na starosti:
- kontrolu zadávací dokumentace na zhotovitele staveb (pro naceněné stavby)
- technický dozor investora - komunikuje s fondem a provádí kontrolní dny
- investiční dozor - veškeré kontroly faktur před proplacením, bude komunikovat s finančním
manažerem z MF ( ministerstvo financí)
- výběr koordinátora BOZP (není uznatelný náklad, ale zákon nařizuje tohoto pracovníka mít)
- ekonomický expert - kontroluje ještě 10 let po stavbě
- zpracovává závěrečnou zprávu projektu
při tomto jednání byla diskuze:
dotaz p. ing. Pohla - jak to bude s nastavením stočného
odpověď - ing. Hurdálek Nastavení stočného je dáno vzorcem. Cena se bude průběžně upravovat. Ale
pokud by Obec cenu zvedla nepřiměřeně, hrozí ji nesplnění podmínek dotace a tedy i vrácení části
získané dotace.
Ing. Hurdálek doporučuje dát do smlouvy na manažera, že pokud nebude dotace na kanalizaci, nebude
stavba realizována. Ideální stav by byl, kdybychom měli veškerou dokumentaci, manažera,
zhotovitele stavby, bankovní úvěr do října, abychom byli připraveni, kdyby se stalo že přijdeme na
řadu a mohli jsme předložit podklady na SFŽP ČR kompletní.
Myslivecké sdružení Křinice zaslalo žádost o příspěvek. Vzhledem k tomu, že se zapojují do činnosti
obce, zastupitelé souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 5000 Kč.
Družstvo fotbalistů Křinice požádalo o příspěvek ve výši 5000 Kč a zastupitelé souhlasí s poskytnutím
příspěvku v uvedené výši.
L.Pohl doporučuje zpracovat přehled o rozdělaných akcích, aby byl přehled o financování v průběhu
roku. Podávám tento přehled: Zhotovila se projektová dokumentace k výstavbě 13 ti RD v oblasti za
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Cíglem. Nyní se podepisují postupně kupní smlouvy se zájemci. Průběžně se zadalo výběrové řízení k
inženýrským sítím.
Dále se zadala studie k výstavbě tří malometrážních bytů pro naše přestárlé. Každý budeme jednou
staří a může se stát, že nebudeme stačit na naše rozsáhlé obydlí a měli by jsme jít do pečovatelského
domu. Jsou s tím ale veliké výdaje pro obec nebo i pro zájemce. Pokud chceme někoho někde umístit,
zaplatíme 50 tis. Kč – „dát dar“ a poté čekáme a máme pro našeho občana místo. Ale ten musí změnit
trvalý pobyt a už není občanem Křinic. My však tyto spoluobčany nechceme vyrvat z kořenů, kde byl
zvyklí. Nyní se zadá projektová dokumentace, abychom mohli požádat o dotaci a začít s výstavbou.
Nyní probíhá rekonstrukce budovy bývalé školy o které jsem psala v tomto příspěvku. Ještě se nyní
zadá žádost o dotaci na zateplení budovy a výměnu všech zbývajících oken a zateplení střechy. Toto
by mohlo být v částce 6 mil. Kč. V této době je dobré provádět investice do budov a rozvoj obce.
Chci Vás spoluobčané požádat o radu. Jelikož se škola bude využívat hlavně k rekreaci (
turistický ruch a zájezdy škol) nebude zde prostor k různým akcím jako jsou jarmarky, poutě, dožínky
dětské dny a jiné akce. Již v minulých letech měla obec zájem koupit statek Broumovského typu. Nyní
by jsme tento statek mohli zakoupit, ale zastupitelé váhají.... Zde by se mohly konat naše tradiční
jarmarky, za které jsme jako obec v letošním roce dostali Diplom v soutěži „Vesnice roku“ , dále by
zde mohlo být muzeum, kde se všichni turisté i Vy zastaví. V této oblasti žádné takovéto muzeum
není. Také se zde budou moci konat dožínky. Můžeme zde také mít tradiční pec na pečení chleba a
koláčů, kde se občané sejdou a popovídají u pečení a chlapi u pivka. V dřívějších dobách se takto
začínalo například s prádelnou, kde byl mandl a všichni z obce si zde prali a mandlovali prádlo( v naší
obci to byl dům na dolním konci - Zítkových). Vím, že se toto již nevrátí, každá máme doma
automatickou pračku a dokonce některá i sušičku....., ale jak by to bylo zase pěkné se sejít například i
u pečení a kafe. Určitě by jste našli i Vy spoluobčané další využití.Tento statek je památkově chráněný
a tím by jsme mohli získat dotace. Vždyť i Vy někteří jste využili dotace od památkářů. Obec by
mohla dosáhnout i na dotace z ministerstva kultury. Všechny dotace se musí zkusit. Proto bych uvítala
Vaší pomoc s Vašimi názory. Napište je a vložte do schránky na OÚ.
Myslím si, že je nutné myslet stále dopředu a mít vždy další programy připravené, co je potřebné pro
spoluobčany a mít co nabídnout pro lidi, kteří naší obec navštíví. Aby byla zaměstnanost, bude v
tomto výběžku hlavně turistický průmysl....Chtějme mít obec stále živou...
děkuji za příspěvky a přeji Vám všem pěkné léto
Libuše Rosová, starostka

Informace pro občany

Jste-li majitelem psa nezapomeňte uhradit roční poplatek 100,- Kč.

Objížďka II/303-Pasa je prodloužena minimálně do 31.7.2013 . Nyní se
nově žádá o prodloužení asi o 10 dnů.
Zájezd do hasičského muzea , plánovaný na červen , byl pro nezájem ZRUŠEN.
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Odpadové hospodářství
Od července již sankce !
Poplatky za svoz odpadu bylo nutné uhradit do konce června. Od 1.7. bude platba o 100%
navýšena . K vymáhání poplatků může dojít i soudní cestou .

Seriál : Mýty v oblasti odpadů
Díl 3) Je to módní výstřelek, který pomine - Třídit odpady není nic módního – jedná se
spíše o společenskou odpovědnost a třídit by tak měl opravdu každý. Odpady se vlastně
třídí už odnepaměti. V minulých stoletích se využitelný odpad (zejména zemědělský), dále
zpracovával. Především na vesnicích se málokdy něco vyhazovalo a odpad se dále
využíval. Například odpad z kuchyní - využívalo se vše od skořápek až po slupky od
brambor. Také si určitě někteří z vás pamatují dobu, kdy byly igelitky vzácné a pravidelně
se vymývaly vodou, aby mohly ještě několikrát posloužit.Třídění odpadů se rozmohlo
v padesátých letech minulého století prostřednictvím sběrových soutěží na školách, kde se
sbíral papír a kovy. V 70. letech minulého století jsme se mohli setkat s prvními
kontejnery na sklo, s barevnými kontejnery na další komodity jsme se začali setkávat
v devadesátých letech. Již deset let máme možnost třídit do barevných kontejnerů. Systém
třídění odpadů v ČR je u nás ve srovnání s evropskými zeměmi, nastaven efektivně a
pohodlně pro občany tak, aby třídění nebylo problémem, ale snadnou cestou k další
recyklaci využitelných složek komunálních odpadů. Každým rokem roste produkce
odpadů a je třeba zajistit aby se využitelné suroviny dále využívaly a recyklovaly. Navíc
každým rokem musí Česká republika plnit recyklační procenta daná EU. Veškeré
povinnosti o třídění a recyklaci odpadu vyplývají ze Zákona o odpadech.
Díl 4) Jsem na třídění už starý, to je pro mladý - Chyba, je to pro všechny a třídit může
každý. Pravdou je, že pozitivní dopad třídění nejvíce pocítí mladší generace. Třídění
odpadů je nastaveno tak, aby třídění nebylo složité a řídilo se jednoduchými pravidly.
Proto si každá obec nastavuje svůj systém třídění a nakládání s odpady dle svých místních
zvyklostí a podmínek. Třídit odpady by měl každý, je to občanská zodpovědnost a
samozřejmost ve vyspělých státech, která se neváže na věk. Ve třídění odpadů je mnoho
výmluv, které se hodí těm, kdo nechtějí třídit. Odpady produkuje každý a bez řádného
systému třídění a dalšího správného nakládání s odpady bychom tady byli za chvíli
obklopeni skládkami a odpady. Pro třídění odpadů nemusíte být mladý, stejně jako si
čistíme zuby a staráme se o své psí miláčky, bychom se měli starat také o to, abychom
měli kolem sebe hezké a čisté prostředí. Pokračování příště …

„Má to smysl, třiďte odpad !“.

Zveme Vás ...
29.6. v 15:30 - vernisáž výstavy „Via benediktina - 800 let od příchodu benediktinů
na Broumovsko“ - Muzeum Broumovska.
V pátek 5.7. pořádá Spolek přátel v Martínkovicích NOHEJBALOVÝ TURNAJ pro
tříčlenná neregistrovaná družstva . Zápis od 8:45 do 9:15 na sportovišti v Martínkovicích .
Startovné družstev je 250,-Kč . Počet družstev omezen na 21. Info na tel.607606569
-3-

PROGRAM pro veřejnost v rámci dobrovolnické brigády SUMMERJOB
29.6. - 20:00 - Křinice, Hospůdka u sládka - projekce iránského filmu Božské děti ,
nominovaného v roce 1997 na Oskara
30.06. - 15:00-17:00 - Božanov, hřiště - fotbalový a volejbalový turnaj ,
30.06. - 19:00 - Otovice, u kulturního domu - koncert kapely Traband
02.07. - 20:00 - Božanov,kostel – Kostely v kraji, nebo na okraji ?- přednáška a beseda
03.07. - 20:00 - Martínkovice, kulturní dům - SummerJob-Fest
zábavný večer s vystoupením kapely Seiftiú
04.07. - 14:00 - Šonov,kostel – závěrečná mše s poděkováním
Vstupné dobrovolné a změna programu vyhrazena .
Aktuální program najdete na http://summerjob.naplno.net/program

Brigádníci SummerJobu se těší na Vaši účast a stále nabízí pomoc. S nabídkou práce
nebo tipy na práci můžete kontaktovat Tomáše Nováka ( tnovak@seznam.cz , tel.
724 814 965)

29.6. - 31.8. 2013

Za poklady Broumovska 2013
Datum
sobota 29.6
sobota 6.7

Kostel
Broumov
Zdoňov

Interpret *
kostel sv.Vojtěcha

Matyáš Novák-klavír , Libor
kostel Nejsvětější trojice Suchý-klarinet

sobota 13.7

Ruprechtice

kostel sv.Jakuba Většího

sobota 20.7

Šonov

kostel sv.Markéty

Martínkovice

kostel sv.Jiří a Martina

sobota 3.8

Vižňov

kostel sv.Anny

Helena Suchárová Weiser - klavír ,
Vlachovo kvarteto
Ars Instrumentalis Pragensis

sobota 10.8

Otovice

kostel sv.Barbory

sobota 17.8

Vernéřovice

kostel sv.Michaela

sobota 31.8

Kühnův smíšený sbor,dir.Marek Vorlíček,
Jakub Hrubý-baryton , Markéta
Mazourová -zvony , Drahoslav Gricvarhany

Czech Brass - žesťový kvintet

sobota 27.7

sobota 24.8

Kateřina Šmídová Kalvachová-soprán,
Pavel Švingr-bas, Miroslav Sekera-klavír

Collegium Marianum
Jana Semerádová-umělecká
vedoucí
Trio La Musica

Heřmánkovice

kostel Všech svatých

Božanov

kostel sv.Máří
Magdalény

Clarideon Jan Jakub Bokunklarinet, Michal Moc-akordeon
Josef Špaček-housle , Stamicovo
kvarteto

Začátek koncertu vždy v 18:00 . Vstupné dobrovolné. *Změna programu vyhrazena. V den
konání koncertu jsou kostely přístupné veřejnosti. www.zapoklady.cz
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Přečetli jsme za Vás
Nový zpravodaj Policie ČR
Vážení přátelé,
zasíláme vám nový zpravodaj „Prevence do každé rodiny“. Jedná se o pokračovatele
Informačního servisu prevence kriminality, který byl odborem prevence kriminality vydáván
od roku 1996. Doposud jsme ho zasílali jen omezenému počtu čtenářů. Nyní, díky
rozvíjejícím se informačním technologiím, máme možnost rozšířit jejich okruh např. o obce,
města, širší okruh odborníků a zejména o občany samotné. Z přehledu registrovaných
trestných činů i z řady rozhovorů víme, že mnoho z nás nedokáže využívat ani těch
nejjednodušších metod ochrany před trestnou činností. Lidé si nezabezpečují majetek,
nechovají se bezpečně tam, kde se mohou setkat s nejrůznějšími riziky - kde se mohou stát
oběťmi trestných činů, které pak v mnohých případech mohou dlouhodobě ovlivňovat kvalitu
jejich života. Proto upravujeme i obsah nového zpravodaje. Budeme přinášet zejména takové
informace, které mohou občané využívat ke své ochraně před trestnými činy a zvyšovat svůj
pocit bezpečí. Chceme informovat o novinkách v oblasti technického zabezpečení a
poskytovat další informace uplatnitelné v běžném životě. Uvítáme i vaše příspěvky,
zkušenosti, nápady a doporučení, jimž se budeme podrobně věnovat, nebo je případně
využijeme jako téma do diskusního fóra. Budeme moc rádi, když se vám bude newsletter líbit,
bude pro vás užitečný a budete ho šířit dál v souladu s jeho názvem.
Ideální by bylo, kdyby se dostal do každé rodiny. Na závěr si vás dovoluji upozornit na nový
web, na němž se toho o prevenci dozvíte mnohem víc - www.prevencekriminality.cz.
Mgr. Jitka Gjuričová,
ředitelka odboru prevence kriminality, Ministerstvo vnitra
Trestná činnost v roce 2012
V loňském roce bylo registrováno celkem 304 528 skutků, což je o 12 649 skutků méně (-4 %)
než v roce 2011. Největší podíl na celkové kriminalitě měla kriminalita majetková se 194 970
skutky (64 %), následovala zbývající kriminalita s 34 434 skutky (11,3 %), hospodářská
kriminalita s 27 633 skutky (9,1 %). Podíl násilné kriminality činil 18 358 skutků (6 %) a
mravnostní kriminality 1 981 skutků. (0,7%).
Policie varuje
Na určitých místech a v určitém čase policisté zaznamenávají konkrétní aktivity různých
podvodníků a zlodějů, kteří ohrožují občany a jejich majetek. Cílem policistů je pak
informovat občany, aby si byli konkrétních rizik vědomi a bezpečným chováním předcházeli
naplnění trestného skutku. Budou-li znát „modus operandi“ konkrétní trestné činnosti, budou
pozornější a mohou lépe předejít riziku podvedení či okradení.
Cyklistická sezóna je tady
S příchodem jara nastává ráj pro cyklisty jakéhokoli věku, kterých se na silnicích už vyrojila
spousta. Užívají si jarního vzduchu a příjemného pohybu, ale neměli by zapomínat také na
možná rizika odcizení kola. Při svých zastávkách cyklisté nechávají kolo často bez dozoru.
Podle statistických údajů Policie ČR (viz příloha) dochází k největšímu počtu krádeží kol na
veřejných místech. Krade se v každou denní dobu i na dobře viditelných místech s neustálým
pohybem osob. Zmizení kola je otázkou několika vteřin a riziko pro pachatele je nízké. Navíc
bývají kola většinou jen volně opřena o nějaký objekt bez využití jakéhokoliv prvku
zabezpečení. Málokteré jízdní kolo je vybaveno již od výrobce nějakým zámkem či jiným
prvkem zabezpečovací techniky.
(celé vydání 1. čísla je k dispozici na obecním úřadě )
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Sousedé informují
Odkaz budoucím - první česko-polský malířský plenér v Křinicích
Vlastně nebyl první. Na první jsem pozvala pár přátel ke mně a oni chodili po vesnici a malovali. Paní
starostka si jich všimla, u mě viděla některé obrazy účastníků a nápad uspořádat takový plenér se jí
zalíbil. A tak se tedy uskutečnil ten letošní. Plenér se konal ve dnech 15. –23. června, jeho
organizátorem byla obec Křinice, která zajistila ubytování a stravování účastníků v budově bývalé
školy v Křinicích. Finančně plenér podpořili kromě obce Křinice, firma ELMON s.r.o., Libuše Rosová
Křinice, firma P-Transpotr Broumov
Byla jsem pověřena vedením plenéru, tedy jeho přípravou, výběrem a pozváním účastníků, kontaktem
s nimi i programem. Protože jsem na několika podobných plenérech byla, nebylo těžké najít
účastníky.
V polovině června se tedy sjelo v Křinicích 18 výtvarníků z různých koutů Čech a Polska: Vladimír
Balcar z Desné u Jablonce nad Nisou a jeho žena Lucyna Balcar z Pieszyc, Ewa Glura z Bielawy,
Marie Gostilla Pachucká z Wroclawi, Zbigniew Gott z Jelení Hory, Andrzej Nižewský a Zdislaw
Szpak z Boguszowa-Gorc, Jiří Mach z Walbrzychu, Krystyna Lesniewská-Pasionek a Marek Kopczyk
z Londku, Jarmila a Jan Smetanovi z Jesenného, Eva Šinkmanová a Martina Grafková z Nové Paky,
Lída Švábenická z Červené Třemešné a nejvzdálenější z Tarnowských Gór a okolí Beata Hetmanczyk,
Mirek Ogiňský a Marek Ciešliňský. V průběhu ještě na kratší dobu přijel Václav Cvejn z Velkého
Poříčí a Vladimír Císař z Kutné Hory.
Plenér byl zahájen 15. června v 17 hodin v jídelně bývalé školy v Křinicích starostkou obce Křinice
Libuší Rosovou.
Na počátku plenéru jsem nabídla účastníkům několik vycházek po Křinicích, upozornila je
na zajímavé objekty a prvky v krajině, vyzvala je, aby zachytili statky a drobné sakrální stavby
v Křinicích a samozřejmě upozornila i na památky v Broumově a okolí. V rámci plenéru jsme
uspořádali večer poezie, na kterém přečetl své verše kromě básníků, účastníků plenéru Krystýny
Lešniewské a Andřeje Nižewského i Antonín Matuszkiewicz. Já jsem představila knížku Zaproszenie
na wernisaž – výbor z mých veršů v překladu polských básníků. Kromě vycházek jsme se o večerech
scházeli po horkém dni v hospůdce U sládka, kde se probíralo malování, literatura, společní známí a
životní příběhy i vzpomínalo na minulé plenéry.
Ve středu jsme uspořádali první přehlídku prací účastníků. Byl to nápad, který jsem „opsala“ od Mirka
Ogiňského na jeho plenérech. Dává možnost konfrontace i motivuje k dalšímu hledání. Diskuse, která
nad obrazy vzniká se může ještě odrazit na pokračování a úrovni plenéru . Druhým důvodem byl
odjezd českých účastníků z okolí Nové Paky, kteří se podíleli na přípravě výstavy v Košťálově 21.
června.
V sobotu 22. června jsme představili práce z plenéru v Broumově na náměstí obyvatelům Broumova a
odpoledne v sále bývalé školy v Křinicích. Tam byl také v podvečer za přítomnosti starostky Křinic
plenér oficiálně zakončen. V neděli ráno se poslední jeho účastníci rozjeli domů.
Já jsem ještě nedělní odpoledne trávila na plenérové výstavě, na níž jsme pozvali občany Křinic.
Po celou dobu plenéru panovala mezi malíři tvůrčí a přátelská atmosféra. Podle ohlasů mých přátel,
účastníků plenéru, mohu říci, že se jim v Křinicích líbilo, že je pobyt na plenéru těšil a krajina dávala
tolik inspirace a podnětů k malování, že se sem rádi budou vracet. Také přijetí občany obce bylo
srdečné, práce účastníků obdivovali a potěšily je. Myslím, že plenér obohatil všechny – občany
Křinic, účastníky plenéru i jeho organizátory.
Chtěla bych tedy na závěr poděkovat obci Křinice a jejím občanům za možnost uspořádat tento plenér
i vstřícnost k jeho účastníkům a všem malířům za jejich obrazy.
A za všechny účastníky děkuji také kuchařkám paní M. Krupičkové a G. Středové za výborné jídlo.
Na shledanou na dalších plenérech!

Věra Kopecká, Křinice, 25. 6. 2013
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Stalo se…
4. ročník Malého letního dovádění Čtvrtý ročník letní každoročně pořádané sportovně –
kulturní akce se letos konal v sobotu 22. června 2013 od 14,00 hodin na hřišti v Otovicích. Letošním
pořadatelem byl loňský vítěz – MAS Broumovsko + společně s obcí Otovice, která se umístila na
druhém místě. Akce se jako každoročně konala ve znamení dne plného her, legrace, zábavy, dobrého
jídla, který byl ukončen koncertem dívčí rockové skupiny The Apples.Celý den se nesl ve znamení
olympijských her. Na počátku družstva složená ze zástupců jednotlivých obcí nastoupila v uvítacím
ceremoniálu, při kterém byl zapálen oheň her Malého letního dovádění. Po uvítání všech
zúčastněných starostou pořadatelské obce Otovice Petrem Novákem a předsedou DSO Broumovsko
Karlem Rejchrtem byly zahájeny soutěže v netradičních disciplínách - skákání v pytli, přehazování
PET lahví přes volejbalovou síť, týmové nesení míčku na provázcích zhruba 3 m dlouhých po
překážkové dráze, chůze na chůdách, lyžování ve dvojicích a prolézačka, převážení jednoho člena
družstva v pekáči pomocí lana a prusíků. Zápolení od počátku doprovázel soutěživý duch, týmy
bojovaly ze všech sil a byly povzbuzovány návštěvníky a rodinnými příslušníky. Soutěžící a
návštěvníky pozdravila také bývalá poslankyně Sněmovny a viceprezidentka Nejvyššího kontrolního
úřadu ČR Zdeňka Horníková.Po ukončení veškerého zápolení se družstva opět sešla při slavnostním
nástupu a starosta pořadatelské obce Otovice Petr Novák a předseda DSO Broumovsko Karlem
Rejchrtem všem soutěžícím poděkovali za maximální nasazení v soutěžích a fair play hru a začala
nejnapínavější chvíle celého odpoledne - vyhlášení výsledků. Zvítězilo každé ze 14 zúčastněných
družstev obcí Adršpach, Božanov, Broumov, Heřmánkovice, Hejtmánkovice, Hynčice, Jetřichov,
Křinice, Martínkovice, Meziměstí, Otovice, Šonov, Teplice nad Metují a Vernéřovice. Ceny všem
předali hejtman Královéhradeckého kraje pan Lubomír Franc předseda Dobrovolného svazku obcí
Broumovska Karel Rejchrt a starosta pořádající obce Otovice Petr Novák společně se členkami MAS
Broumovsko. Na pomyslných stupních vítězů stanuli - první místo obec Božanov, druhé místo obec
Heřmánkovice, třetí místo obec Křinice. Vítězové si odnesli putovní pohár a tradiční cenu, kterou od
začátku her je hrnec plný nakládaných utopenců.Pořadatelské obci patří velký dík za perfektní zázemí
a skvělé občerstvení. O zvukovou pohodu se postaral pan Zdeněk Hajpišl a celou akci provázeli
moderátoři pan Petr Cirkl a Pavla Hajpišlová. Je také potřeba vyzdvihnout sponzory, kterými byli
VEBA Broumov, Lesní společnost Broumov Holding, Broumovské stavební sdružení, Prikner –
tepelné zpracování kovů, ČEKO IMPORT a ELMON.Na závěr se konal koncert dívčí rockové kapely
The Apples, při které si někteří soutěžící a diváci i zatančili. Podle pravidel by se měl další ročník
Malého letního dovádění konat na území vítěze. Protože obec Božanov už Malé letní dovádění
pořádala, jeho organizace se v roce 2014 ujme obec Heřmánkovice. Už dnes se těšíme na další ročník
Malého letního dovádění, které opět přinese příjemně strávené odpoledne a nezapomenutelné zážitky.
(Tisková zpráva DSO Broumovsko)
Naši obec výborně reprezentovalo družstvo ve složení Gita Povejšilová (nad 60 let), Monika
Novotná , Pavel Rosa, Veronika Rotterová, Dominik Soumar, Radim Vít a Jindra Novotný (do
12 let) - blahopřejeme . A děkujeme fanouškům kteří horlivě povzbuzovali – manželé Jiroušovi,
paní Lhotská s Vojtou a paní Bornová s Nikolkou. Výsledkovou tabulku a foto zveřejníme dle
možnosti v příštím čísle (poz.redakce)

Připravuje se …
* V srpnu nás čeká již po sedmé
Dožínky 2013 .

Křinická pouť - 3.8.2013

. Koncem měsíce pak

* 3.ročník cyklistického ½ maratonu MTB OKOLO BROUMOVA se pojede v sobotu
17.srpna 2013 . Start v 10 hodin na hřišti v Hejtmánkovicích. Předpokládaný průjezd obcí
Křinice 10:15-11:00 hod. Přihlášky do 12.8. na http://www.sport-reg.cz/registrace?zavod=111.
Aktualizované informace na www.hejtmankovice.cz .
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Obecní knihovna je tu pro vás…
V této rubrice najdete informace a zajímavosti z časopisů 21.století , Praktická žena a
National Geographic , které si lze spolu s knížkami vypůjčit .

* Ví se, jak přišel na svět čárový kód, díky kterému se u pokladen snadno zjišťuje cena rozmanitého
zboží ? (A.S.,Frýdek-Místek)

Vynálezcem čárového kódu je Američan Norman Joseph Woodland (1921-2012). Už ve
čtyřicátých letech 20.století se spolužákem z univerzity Drexel v Philadelphii Bernardem
Silverem přemýšlel jak uspokojit šéfa velkého obchodního řetězce, který si přál urychlit
prodej a zbavit se front u pokladen. Jak už to bývá originální nápad přišel zcela náhodně.
Systém využívající silnou a tenkou čáru jej prý napadl na pláži, když přemýšlel o principu
Morseovy abecedy. Se svým společníkem požádali v roce 1949 o patent. Patentový úřad ho
udělil až v roce 1959. Jenže tehdy ještě neexistovala laserová technologie na přečtení kódu.
Poprvé se tak čárový kód v běžné praxi objevil až roku 1974 na obalech žvýkaček Wrigley´s.
Dějištěm se stal supermarket ve městě Troy (stát Ohio) .
(vybráno z časopisu 21.století , únor 2013)

Koutek dobrých rad …
( Čerpáno z knížky Praktické rady a návody pro domácnost,zdraví a krásu )
Chcete shodit pár kilogramů ? Pijte denně několik šálků meduňkového čaje . Pocit hladu
potlačíte a váš žaludek se uklidní .
Příprava čaje : na ¼ litru čaje dáme 1 polévkovou lžíci meduňky , zalijeme vroucí vodou a
necháme louhovat .
Bábovka .
- Bábovka bude kypřejší , když do těsta přidáme rum nebo koňak .
- Mramorová bábovka chutná lépe , když tmavé těsto připravíme z čokoládového pudingu
místo z kakaa .

Letní pranostiky :
Není-li na Svatou Markétu(13.7) slunečno, dostaneme sotva seno domů za sucha .
Pakli na Jakuba (25.7) slunce svítí, pak má krutá zima býti.
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno.

Přejeme Vám hezké
hezké prázdniny !
Vydal Obecní úřad v Křinicích 27.06.2013 , náklad 180 výtisků , www.krinice.cz
Své příspěvky do Občasníku můžete posílat pod heslem „Sousedé informují“ na krinice@tiscali.cz
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