OBČASNÍK
KŘINICE
XVII.ročník

září 2019

Vydává OÚ Křinice

Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce na srpnovém zasedání
schválilo dne 29.8. 2019 :
- Zastupitelstvo obce projednávalo prodej
nemovitých věcí – pozemků č. 1541/1 o výměře
2095 m2 a pozemek, p.č. 1549/1 v k. ú. Křinice
o celkové výměře 4597 m2, druh pozemku:
trvalý travní porost v k. ú. Křinice zapsaného
na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem
pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, pro katastrální
území a obec Křinice, Obec Křinice čp.45, pro společnost a.s. z Broumova
za cenu 234.220,- Kč.
- Zastupitelstvo ukládá starostce obce Křinice uzavřít kupní smlouvu za obec
Křinice.
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu z kontroly plnění usnesení, která
byla provedena za období od 1.1.2017 až 30.6.2019 a navrhovaná opatření
budou projednána na příštích zastupitelstvech.
- Zastupitelstvo obce Křinice schválilo prodej pozemku žadatelům z
Broumova, který vznikne z pozemku p.č.344/4 trvalý travní porost o výměře
cca do 700 m2 v k. ú. Křinice, zapsaného na LV č. 10001 vedeném
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Náchod, pro katastrální území a obec Křinice za cenu 90,- Kč/ m2.
- Zastupitelstvo obce Křinice schválilo prodej pozemku, p.č. 1559/37
zahrada o výměře 297 m2 v k. ú. Křinice, zapsaného na LV č. 10001
vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Náchod, pro katastrální území a obec Křinice za cenu 69,- Kč/
m2 + platba na návrh vkladu v částce 1000,- Kč žadateli z Broumova.
- Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na zeleň v extravilánu. Je
to doplnění zeleně na komunikaci PC 7( od křížku na Hvězdecké k nové
cestě ke Šléglu) a Mršníku dle zpracované projektové dokumentace.
- Zastupitelstvo schválilo zhotovit projektovou dokumentaci na cyklostezky
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a cyklotrasy v návaznosti na Broumovský výběžek.
- Zastupitelstvo schválilo jednorázový příspěvek na školní potřeby v roce
2019-2020 pro děti od první do deváté třídy v částce 500 Kč na jedno dítě.
Rodiče dětí, kterých se to týká, dostavte se na obecní úřad k převzetí
příspěvku.
- Zastupitelstvo obce Křinice schválilo nákup vánočních balíčků pro seniory
v hodnotě 300,- Kč za jeden balíček. Balíčky zajistí zastupitelé obce a
rozvoz zajistí kulturní komise.
- Zastupitelstvo obce schválilo od 1.1.2020 navýšení nájmu v bytech čp. 271
o 10%.
Libuše Rosová, starostka obce

Informace pro občany:
Tuky a oleje z domácností
Naše obec má na stanovištích u kontejneru na tříděný odpad červené
plastové popelnice označené samolepkou s názvem Sběr jedlých olejů a
tuků. Do těchto popelnic se vhazuje tuk z domácností v uzavřené nejlépe pet
lahvi, pro kterou je na víku pro vhození vytvořený otvor. Pet lahve se při
dopadu na dno nerozbijí. Chceme tímto požádat ty občany, kteří takto tuky
nelikvidují, aby se zapojili do procesu třídění i tohoto odpadu z domácností.
Velkoobjemový odpad
Svoz
je
nyní
pro
Vás
naplánován
na
8.10.2019.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - vytříděného z komunálního odpadu
Obec Křinice a společnost Marius Pedersen a.s. si Vás dovoluje
upozornit, že dne 8.10.2019 zajistili svoz nebezpečných odpadů a
elektrozařízení pro občany
Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:
Motorové,převodové a mazací oleje, barvy, ředidla, pryskyřice, lepidla,
rozpouštědla,odmašťovací přípravky, fotochemikálie (všechny tyto odpady
v uzavřených nádobách), léky, pesticidy, (zahradní chemie včetně obalů ),
baterie ( suché články ), akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem
rtuti, televizory,monitory, lednice a ostatní elektrozařízení (PC, mikrovlné
trouby,mobily,rádia,vysavače,žehličky apod.)
Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do tohoto svozu
nepatří.
Svoz proběhne zastávkovým způsobem. Obsluhou svozového vozidla bude
odpad přebírán přímo od občanů. Občan předloží obsluze vozidla doklad o
zaplacení svozu směsného komunálního odpadu na rok 2019.
Odpad nesmí být shromažďován na určených místech před příjezdem svozového
vozidla. Odpad nesmí být shromažďován na jiných místech – odpad odložený na
jiných místech nebude odvezen.
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SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Úterý 8.10.2019

Křinice

horní část otočka autobusu
horní část u zvonu na sklo
u hospody
u obecního úřadu
dolní část u zvonu na sklo

15:30 –
15:45 –
16:00 –
16:15 –
16:30 –

15:40
15:55
16:10
16:25
16:35

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Obec
KŘINICE
a
společnost
Marius
Pedersen
a.s.
si Vás dovoluje upozornit, že dne
24.10.2019 pro Vás zajistili svoz
velkoobjemového odpadu. Obec i svozová firma má zájem na tom , aby jste
měli možnost zbavit se legálně odpadu, který se nevejde do sběrných nádob
(matrace,koberce,nábytek atd. ) a odpadu , který nepatří do sběrných nádob
jako např. papír, železo, plastové výrobky, pneumatiky
Odpad uložte u sběrných nádob ( popelnice ) u domů
Tento svoz provede několik vozidel a každé vozidlo odveze určitý druh
odpadu . Proto je důležité , aby jednotlivé druhy byly uloženy u
sběrných nádob viditelně odděleně
a tak , aby je bylo možné naložit. Netvořte nepřehledné haldy odpadů .
1.
Popelářské auto bude sbírat - Odpad, který se nevejde do popelnice staré matrace (velikost max. na jednolůžko), starý nábytek maximálně do
velikosti šatní skříně), koberce , atd, Ostatní odpad musí být v pytlích ,
krabicích nebo svázaný tak , aby jej obsluha vozu mohla naložit – drobný
odpad volně pohozený na zemi nebude posádka vozu sbírat.
2.
Avia bude sbírat - Papír – noviny a časopisy dohromady pevně
svázané, kartonový papír zvlášť pevně svázaný, Pneumatiky z osobních
vozidel – včetně disků Železo ( drobné části v sudech , kbelících atd )
Noviny , časopisy a kartonový papír chraňte před případným deštěm .
Posádky jednotlivých vozů naloží ručně denně několik tun odpadu a
proto Vás tímto prosíme o dodržení podmínek uložení . Dbejte prosím i
o bezpečnost silničního provozu. Odpad připravte u sběrných nádob v
7.00 hodin.
Neodvezeme lednice,televize,elektrozařízení a nebezpečné odpady.
Svoz těchto odpadů se uskuteční ve Vaši obci dne 8.10.2019
Případné dotazy za Marius Pedersen a.s. Josef Hamerský telefon: 493 646 150, 606 632 232.
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu ve Vašem okolí

Lenka Matějů, místostarostka
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POVINNÁ VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ:
Dne 9.10.2019 ve středu bude provedena vakcinace psů proti vzteklině.
U kovárny………………15.00
Obecní úřad…………15.10
Most u Šmídů………15.20
Cena očkování proti vzteklině: 150,Na požádání bude provedena vakcinace kombinovanou vakcínou.
Během hromadného očkování je možné zakoupit preparáty na odčervení i
odblešení.
Dle zákona je majitel psa povinen nechat ho očkovat proti vzteklině od 6
měsíců stáří a pak pravidelně dle vakcinačního schématu, který udává
výrobce vakcíny. Tím se tedy mění zaběhlá povinnost každoročního
očkování. Dle výrobců je možno nyní psy očkovat proti vzteklině jednou za
dva až tři roky.
Přesto je doporučitelné s ohledem na závažnost této nemoci nechat psy
každoročně přeočkovat. Ne vždy může být pes plně zdráv a tím plně
imunitně odpovídat tvorbou protilátek po očkování. Možná i díky této
pravidelnosti u nás zaběhlé již několik desetiletí je ČR již několik let prostá
vztekliny. Vakcinace v příhraničních oblastech je pak díky migraci divoké
zvěře z Polska ještě doporučitelnější.
Přeočkování kombinovaných vakcín je nutné každoročně z důvodu nutnosti
přeočkování ostatních psích viróz 1x ročně, jinak toto očkování ztrácí
účinek.
Záleží tedy na Vás majitelích, kteří nechodíte psy očkovat individuálně
v průběhu roku ke svým veterinářům, jak se rozhodnete a jestli se svým
psem na toto hromadné očkování přijdete.
Doprovod psa osobou starší 15ti let.Pes musí být na vodítku a ti méně hodní
s náhubkem.
Vakcinaci provede MVDr. Miroslav Kulich ve spolupráci s MVDr.
Vlastou Hlaviznovou.
Ještě by mohla pro Vás připravit obec Křinice a MVDr. Miroslav
Kulich možnost povinné čipy pro Vaše pejsky. Pokud by jste měli zájem,
můžete se přihlásit maximálně do 7.10.2019, abychom mohli vše zařídit
a objednat u pana MVDr. Kulicha. Případné čipování by probíhalo u
Obecního úřadu dle dohody s ním.
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Příspěvky občanů naší obce:
Občansko právní odpovědnost zastupitelů obce a účast občanů
Podle zákona č.128/2000 Sb. O obcích je obec základním územním
samosprávným společenstvím občanů a je veřejnoprávní korporací s
vlastním majetkem.
Zákon zdůrazňuje, že se jedná o společenství občanů, neboť od občana a
jeho práv, která jsou subsumována v řadě základních zákonů od ústavy
až po Listinu základních práv a svobod jsou odvozována práva a
povinnosti volených orgánů obce, které mají občanům sloužit.
Občané by se měli také zúčastňovat veřejného života v obci, zejména by
se měli podílet na rozhodování zastupitelstva obce svojí účastí na
veřejných zasedáních. Pokud tato veřejná zasedání ignorují, vzniká v
zastupitelstvu dojem neomylnosti podle starého bonmotu, který vznikl již v
19.století na půdě anglického parlamentu a který zní : „když všichni myslí
stejně, nikdo nemyslí mnoho“.
Zastupitelstvo má přitom všechny typy odpovědnosti, politickou, pokud
vzniklo na základě soutěže programů politických stran, občansko právní, správní a pokud všechny selžou i trestní. Občansko právní
odpovědnost zastupitelů obce je odvozena ze zákona č.89/2012 Sb. § 20/2 a
je dále rozvedena v § 159/1 Občanského zákoníku (dále jen OZ). Z těchto
ustanovení lze dovodit, že na jednání, či nejednání zastupitelů se budou
vztahovat také ustanovení o odpovědnosti za škodu a dále jsou z nich
dovozovány tři kvality, které musí mít zastupitel při rozhodování na zřeteli :
loajalita, znalosti a pečlivost (viz následně i § 38 zákona č. 128/2000 Sb. O
obcích).
Povinnosti z výše uvedených zákonů jsou zprostředkovaně kladeny také na
zástupce obce, kteří hlasováním tvoří samotnou vůli obce.
Zastupitelé by měli vždy postupovat s péčí řádného hospodáře (§159
OZ). Péči řádného hospodáře je možno definovat jako povinnost
zastupitele pečovat o svěřený majetek obce tak, jak by o něj pečoval
rozumně uvažující/opatrný vlastník. Zastupitel musí rozhodovat ve
prospěch obce, bez upřednostnění vlastních zájmů, a má se před
hlasováním dostatečně zamyslet nad důsledky svého rozhodnutí.
Obecně je možno říci, že zastupitel by měl mít minimálně povědomí, jak se
věci v základních principech mají a vědět, kdy již má požádat o odbornou
pomoc. K tomu je možno srovnat rozhodnutí Nejvyššího soudu z 22.5.2005,
č.:25CdO 1319/2004, podle kterého zastupitel nemusí jednat vědomě ke
škodě obce, ale stačí, že se jedná o nedbalost – k tomu viz i §2911 OZ.
Vznikne-li škoda, musí rozhodující zastupitel prokázat, že nejednal nedbale,
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ale jednal s péčí řádného hospodáře, s potřebnými znalostmi a pečlivě.
Většina členů zastupitelských orgánů si donedávna neuvědomovala jaké
individuální právní důsledky pro ně může mít jejich jednání a konkrétní
hlasování. V některých případech se dokonce rozšířil mýtus, že za hlasování
v samosprávném celku nemohou nést zastupitelé odpovědnost včetně trestní
(viz nálezy Ústavního soudu č.117/2003 a II. Ústavního soudu 653/2007).
Nákupy, budování, projekty, výběrová řízení, plnění dlouhodobých
plánů rozvoje obce a to vše ve světle všech potíží, která nás čekají
(nedostatek vody, hrozící hospodářská krize, konec dotací z EU a
ostatní) - všechna tato hlediska by měla vést občany k odpovědnosti za
rozvoj obce a účasti na něm.
Naše vesnice by měla vypadat jako vesnice v Německu či Rakousku, nebo
alespoň jako v Božanově, určitě si to zaslouží.
Josef Povejšil
20.dubna 2019

Za krásami Křinic a Broumovska posedmé
Ve dnech 11. – 19. května se uskutečnil už sedmý mezinárodní malířský
plenér v Křinicích, jehož se zúčastnilo celkem 25 malířů, z Čech, Polska,
Ruska, Slovenska a Ukrajiny. Někteří byli jenom na části plenéru nebo
přijížděli ve volné dny, aby se setkali s ostatními, ale většina absolvovala
celý plenér.
Z Čech to byli: Miroslav Čivrný, Margita Nedomlelová, Jan Smetana,
Jarmila Smetanová, Lída Švábenická, na plenér několikrát přijel Daniel
Mach, vedoucí plenéru byla Věra Kopecká.
Z Polska se zúčastnili: Magdalena Bordo - Boczulek, Jadwiga Janik,
Edward Kostka, Krystyna Leśniewska-Pasionek, Jadwiga Mika, Bernardeta
Nowak, Ilona Primus - Ziarnowska, Bożena Szpaczyńska a přijížděli
Tadeusz Suski a Ireneusz Szymik.
Z Ruska spolu s malířkami z Ostródy(východ Polska) přijeli: Miroslava
Kazanceva, Andrej Turicyn, Svetlana Vayss a Vitalij Zejerev.
Ze Slovenska se zúčastnili: Jozef Jelenák, Mária Nagyová a Viera
Miháliková.
Ukrajinu zastupovala Margaryta Sheiko žijící nyní v Čechách.
Organizátorem plenéru je obec Křinice, která také poskytuje účastníkům
ubytování a stravu. Finančně obec podporují místní podnikatelé.
V první den plenéru jsem jako obvykle s novými účastníky projela nejbližší
okolí od Božanova, přes Martinkovice do Šonova, upozornila je na
Broumovský klášter a dřevěný kostelík na broumovském hřbitově a také na
cestu do Broumovských stěn a jiné zajímavosti.
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Součástí plenéru byl také již tradiční večer poezie nejen s účastníky plenéru,
ale i s hosty – básníky – z Valbřichu přijela Ela Gargala a Krzysztof
Kobielec, z Martinkovic Iwona a Antonín Matuszkiewiczovi, aby spolu s
přítomnými píšícími malíři (Krystyna Leśniewska-Pasionek, Jozef Jelenák,
Věra Kopecká) představili svou poezii.
Ve čtvrtek jsme společně navštívili Křešov, zúčastnili se vernisáže mojí
výstavy fotografií a prohlédli si areál kláštera, především baziliku
Nanebevzetí panny Marie s její překrásnou barokní výzdobou.
V pátek se uskutečnily improvizované plenérové výstavy – dopoledne na
náměstí v Broumově a odpoledne v sále kulturního domu v Božanově.
Druhá z výstav je příslibem podpory plenéru ze strany starosty Božanova a
místních podnikatelů pro další rok. Bylo vystaveno mnoho krásných obrazů
vytvořených různými technikami, především akrylem a olejem na plátně,
pastely, akvarely a také kombinované techniky.
Vedle těchto společných akcí se účastníci ze Slovenska podívali do Nového
Města nad Metují a do Náchoda, kde shlédli výstavu ruského malířství a
malíři z východu (z Ostródy a z Ruska) navštívili Prahu. V pátek večer ještě
odjeli někteří na vernisáž výstavy obrazů Bernardety Nowak do Kamenné
Góry. O tom, že je plenér a místo jeho konání pro účastníky zajímavý svědčí
i to, že někteří přijíždějí opakovaně.
Příjemné, domácí prostředí s dobrou domácí kuchyní, rozmanitost námětů
danou jak historickými barokními památkami, tak zajímavou přírodou i
dostatečně velký sál a prostory na zahradě, umožňující pracovat i za
nepříznivého počasí a v neposlední řadě vstřícnost vedení obce i jejich
obyvatel, vytvářejí i do budoucna dobré předpoklady pro další plenéry.
Myslím, že mohu jménem všech účastníků poděkovat obci Křinice za tato
krásná tvůrčí setkávání.
Věra Kopecká
Kompletní dokončení Projektu: Obec Křinice
Název projektu: Cykloregion Noworudsko-Radkovsko-Broumovsko
Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000310
Obec Křinice ve sledovaném období dokončila všechny plánované aktivity, konkrétně,
byla dokončena realizace v oblasti propagace a publicity. Byly dokončeny videospoty
všech dílčích částí cykloregionu a byla dokončila rekonstrukci turistické trasy směrem
na vrchol Hvězda a tím uzavřela i plnění relevantního indikátoru, který je nyní plněn na
100%. Byla dokončena rekonstrukce turistické trasy směrem od vrcholu Hvězda (resp.
od schodů v kopci z Hvězdy, které byly realizovány již v minulých obdobích) směrem
na Broumov, konkrétně na hranici katastru s městem Broumov, propojena a sjednocena
s úsekem vedeným v Broumově, čím vznikla jednotná trasa. Součástí této aktivity je
provedena instalace laviček a cedulí v křinické části trasy.
Do propagační a informační činnosti byli kromě partnera obce Křinice, který dále
popsanou aktivitu propagace zajišťoval, zapojeni i ostatní partneři. Realizované
opatření publicity (videospoty) bude udržováno dobře dostupné tak, aby plnilo zejména
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roli motivační (tedy lákalo k návštěvě Cykloregionu). Videospoty jsou zejména
umístěny na zvláštních webových stránkách cykloregionu. Významná však byla i
koordinace s Vedoucím partnerem - městem Broumov, neboť rekonstruovaná trasa z
Broumova směrem na Hvězdu prochází katastry obou obcí a obě její části na sebe
navazují a tvoří jeden celek.

Připravované akce
17. listopadu si připomeneme u Památníku padlých „30let od Sametové
revoluce“ - boj za svobodu a demokracii. Sejdeme se na křižovatce v 16
hodin.
V měsíci prosinci ( mezi vánočními svátky, pravděpodobně 27.12.2019 od
10 hodin) připravuje obec Křinice tradiční Vítání občánků. Žádáme rodiče
narozených dětí s trvalým pobytem v Křinicích narozených v roce 2019, aby
se přihlásili na obecním úřadě a přinesli rodné listy narozených dětí.
30.11.2019 slavnostně rozsvítíme vánoční stromek od 16 hodin a zároveň
proběhne Mikulášská nadílka.
8.12.2019 od 10 hodin se bude konat tradiční vánoční jarmark na sále v
kulturním domě.
Obec Křinice Vás v našem obecním Občasníku informuje o dění v obci a
zpestření Křinického časopisu z veřejného zasedání obecního zastupitelstva:
Projekt na technické služby + byty č.p. 57 - Diskuze

Pan Bažout ml. přednesl návrh na změnu v projektu - umístit vrata z druhé
strany od trafostanice z důvodu, že strana navržených vrat z nákresu je na
větrnou stranu.
Paní starostka mu odpověděla, že to asi nepovolí památkáři, protože bude
mít kolna jiný vzhled, to není obvyklé pro naší památkovou rezervaci.
Pan JUDr. se dotazoval odpovědi – čí jsou násypky a kolik bude celá
přestavba této budovy pro technické služby stát?
Paní starostka odpověděla, že venkovní kovové násypky jsou obce, jelikož
jsou přímo spjaty se stavbou – střechou a násypky přímo v objektu budovy
jsou také součást stavby. Částka přestavby bude upřesněna po dokončení
projektové dokumentace se stavebním povolením a rozpočtem obce – dříve
nelze tuto částku na rekonstrukci odhadnout- nejsme věštci….
Pan M.K. ml. navrhl zvětšit průjezd do garáže tím, že by se snížil nájezd,
který zvyšuje výšku vrat, aby se zvětšil prostor k průjezdu.
Paní starostka projedná s projektantem možnost snížení nájezdu vrat v
budově na technické služby, aby se zvětšil prostor k průjezdu.
Byty č.p. 57
Paní Ing. P. vznesla dotaz – „ Čím se bude vytápět budova č.p. 57 ? “. Paní
starostka odpověděla, že tepelnými čerpadly Země – Vzduch. Je to pro obec
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ekonomické a pro životní prostředí ekologické, snad nám to Památkový úřad
povolí.
- Paní J.Š. – „Proč se nehlásí v obecním rozhlase?“. Žádá zastupitelstvo, aby
se hlásilo v pravidelných intervalech–středa. Chtěla by, aby na příštím
zastupitelstvu mluvili zastupitelé mikrofonem, není slyšet, co zastupitelé
hovoří. Paní starostka však odpověděla, že když se nebudou občané na
zastupitelstvu překřikovat a budou poslouchat, nemusíme mít mikrofon. Na
příštím zastupitelstvu se mikrofon vyzkouší. Přípravu mikrofonu zajistí
zastupitel – p. Bažout. Ještě byl dotaz, proč se nezajistí osoba a diktafon na
psaní zápisů. Paní starostka odpověděla, že všechno je o penězích, aby
mohla zápis ze zastupitelstva psát jakákoliv jiná kompetentní osoba, kterou
by obec musela zaplatit. Na městě zápisy zajišťuje sekretářka starosty a obec
nemá nikoho, toto by stálo další peníze.
- Paní starostka nastínila situaci kolem cesty pod lesem ( cesta od kravína 96
k posedu) a konstatovala, že je potřeba ji opravovat. Vznesla se debata o
koupi malého bagříku pro opravy obecního majetku. Pan P.P. řekl, že
bychom museli mít proškoleného člověka, který by stroj obsluhoval a
opravy jsou velmi nákladné. Poté se vznesla debata o tom, jestli se finančně
vyplatí mít v majetku tento stroj nebo si na tyto práce najímat firmu. Paní
Therová Lenka zjistí cenu nového bagříku. Zastupitelé s občany se nyní
shodli na tom, že bagr se kupovat nebude a na opravy se zjedná firma. Paní
starostka odpověděla, že stačí pouze něco staršího, aby se udělaly hlavně
příkopy v obslužných cestách a pro potřeby našich občanů. Všichni
zastupitelé by si měli projet cesty, které vlastní obec a zamyslet se nad tím,
jak tyto cesty opravovat.
- Pan J.Č. podotknul, že je potřeba zkontrolovat a případně přetřít střechu
od severu na hospodě a na připravované hasičské zbrojnici – součást domu
č.p. 57. Teče do této budoucí hasičské budovy. Kontrolu hasičárny provede
Lhotský a Bažout. Kontrolu střechy na hospodě zajistí starostka obce.
- Pan Č. – Vyřešit situaci bývalé nájemníce, která opustila byt a nechala
všechen nábytek v bytě. Minulé zastupitelstvo muselo vše vyklidit do
sklepní místnosti - kočárkárny v bytovce č.p. 271. Doporučil nařídit paní
D.K. vyklizení kočárkárny. Pokud tak neučiní, vyklidí obec dle občanského
zákoníku.
- Paní starostka řekla přítomným, že s ní již několikrát mluvila telefonem,
kde přislíbila odvoz a nikdy se poté dál neozvala. Zjistí se, jak můžeme
pokračovat dál – doporučila, že obecní pracovníci vše naloží a odvezou na
skládku Marius Pedersen do Heřmánkovic…..
- Manželé B. starší žádali odpověď od zastupitelů, jestli spolek žen – Cech
panen rukodělných, řádně odvádí daň a platí obci odebranou elektřinu v
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hospodě a na obecních akcích.
- paní B.A., co řekne paní starostka, když si také založí spolek, kde budou
prodávat koláče na akcích.
- pan B. st., hlasitě napadl starostku, že rozhádala celou vesnici….nechala
kulturní komisi dělat samotné a proč jim nepomohla….
- Odpověď paní starostky. Kroužek žen chodí do své klubovny 1x týdně na
necelé 2 hodiny, kde si uvaří kávu, vyrobí si různé předměty ( poté si je
dodělají doma) a prodávají na jarmarcích – 4 akce v roce ( Velikonoční
jarmark, Křinická pouť, Dožínky a Vánoční jarmark). Tím také reprezentují
naší obec, kde to táhne lidi z celého Broumovska. Na tyto akce také napečou
koláče, které si prodají. Za možnost upečení koláčů na prodej, starostce vždy
upečou z 1 kg mouky koláče pro hosty na těchto akcích, aby měla prezent.
Jejich prodej obec neřeší, to si daní sami. Za obecní prostory v bytě u
hospody nájem neplatí. Jako ostatní složky v obci, pokud je to opakovaná
činnost musí platit ze zisku daně všichni, ale finančnímu úřadu a né obci.
Vždyť všechny složky v obci ( hasiči, sportovci ) mají své prostory a obec za
ně platí jak nájmy, vodu i elektrickou energii. A to je daleko vyšší částka. Jak
hasiči, tak sportovci prodávají zboží, které se uvaří v kuchyni ve škole.
Sportovci prodávají a spotřebují vodu ve fotbalové sezoně za obecní peníze
a nic na nich obec nechce. Vždyť reprezentují obec…. Hasiči jezdí na
soutěže a také nechce obec žádné peníze na naftu co projedou – no vždyť
reprezentují obec Křinice…a pokud nebudou žádné akce v obci, občané se
nebudou znát, protože budou zalezlí doma u počítače nebo u televize. Ještě
odpověděla k druhému dotazu paní B. – vždyť to říkají MY a VY sami.
Nikdy předtím to nemusela veřejně říkat…Ať to bylo v minulých předešlých
zastupitelstvech jak bylo, tak se nikdy takto nemusela vyjadřovat. Kulturní
komisi si paní Kuřátková vybrala sama a že to bylo v tomto složení a
neoslovila minulou kulturní komisi, za to snad starostka nemůže. Vždyť ani
starostku nepozvali na kulturní komisi, i když si ji udělali na obecním úřadě
(vždy v úředních hodinách, kde neměla starostka čas). Poté ještě odpověděla
panu B., že si myslí, že není příčinou těchto hádek mezi některými hlavně
ženami z kulturní komise a jejich manželi. Jinak s lidmi nemá problémy…
- Pan Podveský se zeptal jestli je zkolaudovaná kanalizace. Podotkl, že
přípojka u jejich domu není dodělaná. Není připojená elektřina.
Paní starostka odpověděla, že kolaudace veřejná kanalizace je zkolaudovaná
již od listopadu 2015, ale jeho situaci řádně prověří a odpovědnou firmu
zajistí, aby přípojku řádně dodělali. Dále podotkla, že v září příjde kontrolor
na čerpací stanice z firmy Voda CZ. Paní P., proč obec pana P. nahlásili na
životní prostředí, že není připojený na kanalizaci, když si obec nepohlídala,
jestli jsou všechny přípojky v pořádku, když přebírala a kolaudovala
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kanalizaci.
- Starostka odpověděla, že kolaudace veřejné kanalizace s přípojkami
k občanům nemá nic společného, protože si vše musí zařídit sami. Obec
zakoupila čerpačky a kabely k napojení elektriky a přípravu si zajistí občané
sami. Pouze firma přijde vše připojit. Vždyť si to takto zajišťoval každý, kdo
má čerpačky. K připojení čerpačky musí být třífázový proud, který si musí
každý zajistit sám. A proč byl mezi nahlášenými???-hlavně proto, že to
chtěli někteří občané, aby se to řešilo…
Tak takto nyní poslední dobou probíhají zastupitelstva…., stále nás na
veřejných zastupitelstvech někteří občané napadají.
Pohotovost v nemocnici – Broumov
V interní ambulanci je 24hodinová služba.
Chirurgická pohotovost - ve všední dny 15 – 22 hod a o víkendu a ve svátky
15 – 20 hod.
Therová Lenka
Vážení občané,
Dne 23.9.2019 byly u Ameriky vedle morového sloupu nalezeny tyto
odpadky, které se do malého odpadkového koše nevešly. Hádejte, co se
v pytli na fotografii pod článkem nachází? Odpověď je jednoduchá – kus
okapu, železa, plechovky od pití, skleněné lahve, tabule skla. Kolik peněz a
času stojí obec úklid takového neroztříděného odpadu? Cca 3000 Kč pokud
se takového odpadu nashromáždí více. Musíme zaplatit zaměstnance, který
odpad uklidí a odveze na patřičné místo v obci - U nás je to ocelokůlna, kde
se shromažďuje takovýto odpad a jednou za čas až se naplní vlek,
zaměstnanec obce odveze do sběrného dvora v Heřmánkovicích plný vlek
těchto odložených odpadů. Vím, že bychom mohli ušetřit peníze,
kdybychom měli prostory k uskladňování těchto odložených odpadů a odpad
nevozili do sběrného dvora a dávali dvakrát do roka na svoz velko objemového odpadu.
Nedovedete si představit, jaké množství naši zaměstnanci musí odvézt týdně
ze sběrných stanovišť u kontejnerového stání, byť kontejnery nejsou plné.
Stále věřím, že Vy, naši občané tento nepořádek neděláte.
Matějů Lenka – místostarostka
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Kde najdete informace o třídění odpadu? Papír
Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit,
naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou
umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne. O místních
podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje obec, proto se
všude třídí jiným způsobem.
Papír patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru
vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré
kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit.
Alternativu pak poskytují sběrné suroviny, které nejsou vždy dostupné, na
druhou stranu nabízejí za papír roztříděný podle druhů finanční odměnu.

Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly,
cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliový
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mi okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými
sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme
pouze bez plastového vnitřku!
Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve
větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný
papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru
(účtenkách). Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír,
ale do popelnice!

Kde najdete informace o třídění odpadu? Plast
Plast patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom
důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. V některých městech a obcích se spolu s plastovým
odpadem třídí i nápojové kartony. Záleží na podmínkách a technickém vybavení třídících linek v okolí. Proto je důležité
sledovat nálepky na jednotlivých kontejnerech. Mimo níže uvedených značek do těchto kontejnerů můžete vyhazovat i
odpady
označení
číslem
7.

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z
plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
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