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Vážení spoluobčané,
dnes Vás chci seznámit se současností obce.
Obec Křinice se nachází v Královéhradeckém
kraji ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Broumov. K 31. 12. 2017 zde žije
439 obyvatel. Terén, v němž obec leží, má
charakter vrchoviny. Nejvyšším bodem
zájmového území je vrchol Supí hnízdo o
nadmořské výšce 702 m. Dále se v území obce
nachází vrcholy: Honský špičák (652 m n. m.), Panna (686 m n. m.), Strážná
Hora (688 m n. m.) a Ovčín (686 m n. m.). Intravilán obce leží přibližně v
nadmořské výšce 395 m. Střední nadmořská výška zájmového území se
pohybuje v rozmezí 400 - 450 m n. m. Území obce je pokryto především
loukami a poli, lesní porost se nachází v západní části území. Celé území
obce spadá do chráněné krajinné oblasti Broumovsko. V zájmovém území se
nachází maloplošné zvláště chráněné území NPR Broumovské stěny
lokalizované v jeho západní části a tvořící hranici s katastrálním územím
Hlavňov, Hony a Suchý Důl. Do zájmového území zasahují dva skladebné
prvky soustavy NATURA 2000, a to evropsky významná lokalita
Broumovské stěny, která zasahuje pouze do západní části území a má stejné
umístění jako NPR Broumovské stěny, a ptačí oblast Broumovsko, která se
rozkládá v severozápadní, západní a jihozápadní části katastrálního území.
Obec Křinice je od roku 1995 vesnickou památkovou rezervací.
Stěžejní turistická trasa z Broumova na Hvězdu má nový kabát.
Společně s vybudovaným cyklodomem dává návštěvníkům regionu
zelenou.
Město Broumov společně s obcí Křinice a partnerskými městy v Polsku –
městem Nowa Ruda a obcemi Radków a Gmina Nowa Ruda – využili
příležitosti čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie a turistickou
trasu vedoucí z Nowe Rudy přes Włodowice, Šonov, Broumov, Hvězdu v
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Broumovských stěnách až na vyhlídku na hoře Guzowata u Radkówa
zrekonstruovat, dovybavit mobiliářem nebo doplnit turistickým značením.
Trasa procházející Broumovem vede po místních komunikacích, u
restaurace Amerika v Křinicích pokračuje svažitým terénem v lese až na
vrchol Hvězdy, důležitého výletního i poutního místa. Tato vyhlídka patří k
nejnavštěvovanějším v celých Broumovských stěnách. Na vrcholu Hvězdy
byla v pol.19 století postavena unikátní dřevěná chata ve švýcarském stylu.
Poblíž ní v místě, kde stával kříž s pozlacenou hvězdou, stojí na půdorysu
hvězdy kamenná barokní kaple z r. 1733 dle návrhu K. I. Dientzenhofera.
Věžička má podobu lucerny a špice je zakončena zlatou hvězdou. Z jedné
strany vede ke vchodu do kaple klenutý kamenný most, z druhé strany
najdete vyhlídkový ochoz. Místo odsud poskytuje nádherné výhledy do
Broumovské kotliny a na hraniční Javoří hory.
Úsek vedoucí od restaurace Amerika na Hvězdu patřil k náročnějším fázím
celé revitalizace. Trasa v této části prochází pásmem zvýšené ochrany
přírody (ptačí oblasti) v CHKO Broumovsko. Komplikovaná byla také
dostupnost techniky ve svažitém terénu. Léta provozu a minimum oprav
zanechaly na celé trase znatelné stopy – poškozené nebo místy zcela
chybějící zábradlí, prošlapané a uvolněné kamenné stupně, chybějící
pískovcové kvádry nebo nádoby na odpadky.
Všechny kamenné stupně se museli ručně rozebrat, očíslovat a zaznamenat
jejich umístění, podklad musel být znovu dostatečně zpevněn. Následně se
položily kameny nebo pískovcová dlažba, kraj byl osazen novým zábradlím.
Mimo výše zmíněnou infrastrukturu pěších tras a cyklotras vzniká v centru
města Broumova také nový cyklodům s úschovnou kol, zavazadel a
sociálním zařízením. Kromě informačního servisu bude nabízet i zázemí v
podobě odpočinkové zóny.
Propojení sítě cyklistických a turistických tras přes hranici do Polska,
rozšíření nabídky turisticky zajímavých míst pro návštěvníky města a
regionu a prodloužení jejich pobytu zde, to vše bylo mezi hlavními důvody,
proč se v Broumově k investicím do turistické infrastruktury rozhodli.
původní stav:
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nový stav:

Foto(zdroj:Tomáš Valenta):

Libuše Rosová, starostka obce
Cykloregion Noworudsko-Radkowsko-Broumovsko,
reg. č.: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000310

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj a státního rozpočtu

Proběhlé akce v prosinci 2017 a lednu 2018:
Ve čtvrtek 28. prosince se uskutečnilo tradiční vítání občánků. Paní starostka přivítala
5 nových občánků do naší
obce. K přivítání občánků nám

přednesly básničky a
zazpívaly písničky místní
děti a mládež.
K vytištění fotodokumentace byl
předán souhlas rodičů.
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Výtěžek Tříkrálové sbírky v Broumově a okolí činí více než 100 tisíc Kč.
V sobotu 6. ledna se na Broumovsku opět uskutečnila Tříkrálová sbírka.
Navzdory loňským extrémním podmínkám se i v letošním roce přihlásilo
mnoho dobrovolníků z řad dětí i vedoucích, za což jim děkuji. V Božanově
chodili letos koledníci Tříkrálové sbírky poprvé a díky pozitivním ohlasům
jistě ne naposledy. Počasí bylo letos příznivé a možná i díky tomu se
podařilo poprvé překonat „magickou hranici“, kdy výtěžek dosáhl více než
100 tisíc korun (rok 2017 – 91.081 Kč).
Ráda bych touto cestou poděkovala farnímu úřadu v Broumově, Beatě
Hovorkové, ZUŠ Broumov, základním školám v Broumově, kuchařkám i
rodinám, kteří přizpůsobili celý den této akci. Bez jejich pomoci by nebylo
možné celou akci zdárně zvládnout. Je správné vědět, kolik výtěžek činí a
také kam poputuje.
Broumov 77.175 Kč, Křinice 10.391 Kč, Martínkovice 11.835 Kč,
Rožmitál 3.855 Kč, Otovice 4.422 Kč, Božanov 4.707 Kč ,
Celkem 112.385 Kč.
Výtěžek bude určen na přímou podporu osob a rodin v nouzi, podporu
starých, nemocných a hendicapovaných lidí, podporu aktivit pro děti a
mládež z rodin ohrožených sociálním vyloučením, podporu soc. zařízení
Dům na půl cesty – Náchod, podporu soc. zařízení SV. ANNA domov pro
matky s dětmi Náchod a podporu Charitativní ošetřovatelské a pečovatelské
služby Náchod. Část sbírky se vrací i zpět do Broumova.Na závěr patří
upřímné poděkování především Vám – dárcům, Vaší vstřícnosti a podpory si
velmi vážíme.
Asistentka Tříkrálové sbírky Ilona Patrná, Křinice
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Informace pro občany:
Vážení spoluobčané, od roku 2018 je změna v platbách za odpady.
Zastupitelstvo obce v prosinci 2017 vydalo novou Obecně závaznou
vyhlášku č. 5/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kde
je poplatek v částce 600,- Kč za fyzickou osobu, která má v obci trvalý
pobyt a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu;
má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně.
Za řádné třídění plastů a papíru budete mít sepsanou darovací smlouvu a
bude Vám vyplacena odměna - kompenzace za včasnou platbu. Tuto
odměnu budou mít občané, kteří se prokáží tím, že mají s obcí sepsanou
smlouvu o výpůjčce žlutých a modrých popelnic na tříděný odpad. Tyto
odměny se začnou vyplácet od března 2018. K těmto změnám se
zastupitelstvo rozhodlo, aby obdrželi odměnu ti občané, kteří opravdu řádně
třídí plast a papír a ne ti, co si zaplatí levnější odpady a třídí si podle svého
(všechno do popelnic na komunální odpad). Velké kontejnery se do loňského
roku svážely každý týden. Již od začátku roku 2017 byly nabídnuty všem
občanům žluté a modré popelnice, aby bylo co nejméně svozů velkých
kontejnerů. Ještě bychom chtěli svozy prodloužit jednou za 3 týdny. Nyní
máme na zkoušku svozy 2x v měsíci a uvidíme, jak se budou plnit. Ušetřit se
opravdu zatím může nejvíce za řádné třídění a za co nejméně svozů firmy
Marius Pedersen. Sklo a kov se třídí dobře a není tak častá frekvence svozů
jako u plastu a papíru. Jen nás ještě velice trápí, že někteří občané položí
odpad (sklo, kov, ale i papír a plast v taškách) mimo nádoby k tomu určené.
Pokud je odpad objemný, nechte si ho doma a při svozech velkoobjemového
a nebezpečného odpadu ho můžete připravit na určená místa. Pokud ho
chcete mít ihned pryč, můžete si ho odvést bez placení do sběrného dvora v
Heřmánkovicích - pouze nahlásíte, že jste z Křinic.
Ještě jedna věc mě trápí. Když projíždím obcí při svozovém dnu jak plastů,
tak papíru, setkávám se, že jsou popelnice povalené (větrem). Stále
přemýšlím, čím by se dala tato situace vyřešit. Bylo by dobré, aby u každého
domu byl prostor s uchycením těchto popelnic. Mohli by jsme s tím
každému pomoci, hlavně abychom měli všichni jednotný systém. Zkuste
nám navrhnout, jak by si to každý představoval a potom by jsme peníze z
EKO-KOMu mohli využít na estetickou a ne moc drahou pomoc pro své
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občany a s tímto problémem se poprat.
Od tohoto měsíce bude mít obec ještě další odpadkové nádoby na „Sběr
jedlých olejů a tuků“. Tyto nádoby budou umístěny u kontejnerů. Do
nádoby patří: použité jedlé oleje a ztužené tuky z domácností (například
fritovací oleje). Co však do nádob nepatří, je technické a minerální oleje
(převodové, motorové a hydraulické), dále maziva a kapaliny.
Použité tuky z domácností vhazujte v uzavřených plastových nádobách, jako
například od minerálních vod. Nelze používat lahev ze skla a od plastových
lahví z oleje, který si zakoupíte v obchodě, protože nejde zašroubovat. Vždy
musí být nádoba šroubovací a nerozbitná….
Zdroj : EKO-KOM , firma, která odměňuje obce za kvalitní třídění odpadů.
Rozbory odpadů Zhruba 300 kg – v průměru tolik komunálního odpadu
vyprodukuje každý obyvatel ČR za rok. Podle každoročních rozborů
domovního komunálního odpadu je jeho hmotnostní složení zhruba
následující: z celkové hmotnosti odpadu tvoří zhruba - 8 % papír, 11 %,
plasty, 3,5 % sklo, necelá 3 % kovy, 18 % bioodpad, 0,5 % nebezpečný
odpad, necelé procento tvoří elektroodpad, skoro třetinu spalitelný odpad a
to ostatní je zbytkový odpad. Za zmínku jistě stojí fakt, že část původně
materiálově využitelného odpadu, lidé znehodnotí ještě v domácnosti svými
návyky. Například tak, že balí slupky od brambor, jablek nebo mrkve do
novin, vyhazují zbytky jídla v igelitovém sáčku a nedopalky cigaret ve
sklenici od marmelád. V popelnicích často také zbytečně končí sklenice od
majonéz, kečupů, hořčic nebo dětských přesnídávek. Lidé se totiž
domnívají, že je kvůli znečištění zbytky jídla nesmí vytřídit do kontejneru na
sklo. Kvůli tomuto omylu končí ročně v popelnici na směsný odpad
nezanedbatelné množství skla. A to je škoda, protože třídit lze i drobně
znečištěné sklo a překážkou nejsou ani kovová víčka. Z analýzy skladby
domácího odpadu vycházejí i města a obce při rozhodování o způsobu
třídění odpadu. Podle toho určí celkový počet barevných kontejnerů, jejich
rozmístění, případné pořízení kompostérů do domácností, četnost svozu
tříděného odpadu i četnost svozu odpadu zbytkového. A jistě bychom měli
připomenout, že třídit odpad lze nejen prostřednictvím barevných kontejnerů
a nádob, v některých obcích funguje například pytlový sběr, některé
využitelné složky odpadu, jako jsou například kovy, pak můžeme poslat do
recyklace prostřednictvím sběrných dvorů nebo výkupen druhotných
surovin.
Skladba domovního odpadu SKO směsného komunálního odpadu v České Republice v roce
2016 (vážený roční průměr, hodnoty jsou uvedeny v % hm.) 6,7 % ostatní, 2,7 % kovy, 3,4 % sklo,
7,7 % SKO směsného komunálního odpadu v České Republice v roce 2016 (vážený roční průměr,
hodnoty jsou uvedeny v % hm.) 6,7 % ostatní, 2,7 % kovy, 3,4 % sklo, 7,7 % papír, 10,8 % plasty,
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17,8 % bioodpad, 21,4 % spalitelný, odpad
29,5 % frakce < 40 mmOdměny z EKOKOMU se používají zejména na vylepšení
odpadového hospodářství jako například
zlepšení odpadových míst.
Libuše Rosová, starostka

Jedna paní povídala….
Připomíná mi to starý vtip o rádiu Jerevan, jenže naruby.
Zpráva rádia Jerevan: Na Rudém náměstí se rozdávají auta.
Dementi: Nejednalo se o auta, ale o kola a nerozdávaly se, ale kradly,
Po vsi se nedávno roznesla zpráva: paní Středová v jakési souvislosti sdělila
přítomným, že Povejšilová ve škole udělala dluh 6O tisíc.
Dementi: Nejednalo se o dluh, ale o dar obci ve výši 15 tisíc v hotovosti
a cca 200 tisíc v zůstatkové hodnotě hmotného majetku po likvidaci
občanského sdružení Křinické prameny ( rok 2O11 !).
Znamená to, že jsem v roce 2008 převzala hospodaření sdružení Křinické
prameny v dezolátním stavu, s dluhem více jak 1OO tisíc korun a v roce
2011 předala jak je výše napsáno.
Bylo by to k pousmání, kdyby za tím nebyla jakási lidská závist a nevě domost nebo hloupost.
Kydyby někdo i nadále měl péči o mé hospodaření ve škole, ať si zajde na
obec, kde jsou doklady a předávací protokoly, nebo mně navštíví, vše
doložím. Paní Středová mi slíbila, že se k pomluvě též vyjádří do
občasníku.
Ing, M. Povejšilová
Vyjádření:
V poslední době se po vsi nese spousta drbů týkající se mé osoby typu: řekla
to či ono, dělá to a to. Tyto drby šíří někdo ze zaměstnanců obce a jsou to
čisté lži. O paní Povejšilové jsem se takto nikdy nevyjádřila. Obci skutečně
po ukončení svého působení ve škole předala hmotný majetek, který se
dodnes používá. Jakou měl majetek hodnotu si přesně nepamatuji, ale to si
může každý ověřit na Obecním úřadě. Jinak k této situaci nemám co říct.
Gabriela Středová

Připravujeme:
10. březen tradiční MDŽ
17. března tradiční velikonoční jarmark
Všechny občany srdečně zve kulturní komise.
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Zveme Vás v sobotu
10.2.2018 do Křinic na

MASOPUST
Program :
13:00 masopustní průvody masek
- první průvod vyrazí z otočky
autobusu pod Amerikou
- druhý průvod vyrazí ze
spodního konce od Šleisů
- do kterého průvodu se zařadíte, je na Vás
14:00 vepřové hody v hospodě
(jaterničky , prdelačka , kroupy , tlačenka , …)

15:00 - 21:00 masopustní zábava
Hudba - skupina Doteky z Heřmánkovic
______________________________________________________________________
Vydal Obecní úřad v Křinicích 2. února 2018, náklad 180 výtisků, www.krinice.cz
Své příspěvky do Občasníku můžete posílat na obecní úřad do schránky nebo na krinice@tiscali.cz
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