OBČASNÍK
KŘINICE
XVII.ročník

listopad 2019

Vydává OÚ Křinice

Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce na říjnových zasedání
schválilo dne 15.10. 2019 :
- Smlouvu o dílo na projekt „ Polní cesta k.ú.
Křinice – PC7“ (je to cesta u Hvězdecké
silnice, od rozcestí u křížku k nové cestě ke
Šléglu) a to s nejnižší nabídkou dle rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky pro Silnice a.s.
SVOBODA se sídlem Jetřichov 164 v částce
2.816.661,10 Kč bez DPH a pověřuje starostku k podpisu.
- Smlouvu o dílo na projekt „ Polní cesta PC7 - Zeleň“, (opět je to ta samá
cesta, ale k dotaci musí být doprovodná zeleň-je to 17 stromů větších
rozměrů s následnou péčí) a nejnižší nabídka je od paní Netrestové, Studnice
76, v částce 73.990,- Kč včetně DPH a zastupitelstvo pověřuje starostku k
podpisu smlouvy o dílo. Tyto dvě akce již běží. - Smlouvu o dílo nabídky
projektanta Jiřího Raka, Hejtmánkovice 8, na vyhotovení projektové
dokumentace k Územnímu řízení a provedení inženýrské činnosti směřující
k vydání stavebního povolení pro stavbu včetně rozpočtu „Hřiště obce
Křinice – budo a na kulturní akce v částce 149 435,- Kč včetně DPH a
pověřuje staros ku k podpisu. Nyní mě pan Rak předal první návrhy, které si
můžete přijít p ohlédnout k nám na obecní úřad. Až budu mít podklady, také
si budet
moci
prohlédnout i na naších webových stránkách.
- Smlouvu o dílo s firmou RP výtahy s.r.o. České Meziříčí na pravidelný
servis a opravy zdvihacího zařízení v budově Obecního domu s účinností od
1.11.2019 v částce 1550,- Kč bez DPH měsíčně. Ve SoD dopsat „Opravy
budou hrazeny vyjma oprav záručních“ a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy. Starostka sdělila k druhé připomínce že vyjma oprav záručních je
ve smlouvě o dílo s firmou, která stavěla bezbarérový přístup, kde jsou
reklamační podmínky dány. Pro zastupitelé je asi háček pouze v tom,
že to bude servisovat stejná firma, která výtah zhotovovala.
- souhlasí s postupnou výměnou Veřejného osvětlení - zakoupení 10 Ks
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nových světel ještě v roce 2019. Světla se musí objednat u výrobce, tak
uvidíme, jestli to firma, ještě tento rok stihne vyrobit.
Servis, který nám veřejné osvětlení opravuje je poté co nejdříve vymění.
- podat žádost o dotaci na malířský plenér pro rok 2020, která má být
podána
na
krajský
úřad
v
Hradci
Králové
do
14.11.
Tato
dotace
již
byla
podána
12.11.2019.
- podání žádosti o dotaci na rybník na pozemku p.č. 705 – pod otočkou, a
žádost nám napíše DSO Broumovsko, kde realizace by bylo se spoluúčastí
obce cca 300 000,- Kč. K vysvětlení pro občany: tato dotace se nepodala,
protože se nevejdeme s tak malými peněžními prostředky na m2 do dotace.
Druhý rybník to zase jsou vysoké náklady a nám bylo doporučeno, aby se
zadala nová projektová dokumentace na rybník za halama, kde by jsme
mohli požádat kraj na dofinancování projektové dokumentace, tím by se
zmenšily náklady na m2. Je to trochu složité, ale snad to dáme. Tento rybník
by byl užitečný jak pro hasiče, tak pro občany a turisté naší obce.
ZO Křinice bere na vědomí rozpočtová opatření č. 11, 12, a 13/2019.
Paní starostka informovala zastupitele o stavu peněz na účtech obce Křinice.
dne 30.10. 2019 schválilo:
- schválilo Kupní smlouvu na prodej pozemku, p.č. 384/2 zahrada o výměře
129 m2 v k.ú. Křinice, kde je napsáno věcné břemeno na stálý provoz
zvonu, pro H. H., J. H. a P. V. za cenu 4515,- Kč + platba na návrh vkladu v
částce 1000.- Kč
- schválilo smlouvu o poskytnutí práv k užívání software za částku 34.168,Kč včetně DPH.
- schválilo částku 550 Kč/osobu za svoz komunálního odpadu pro rok 2020
- schválilo výši poplatku z pobytu v částce 15 Kč od 1.1.2020 a musí ještě
připravit Obecně závaznou vyhlášku do příštího zastupitelstva.
- schválilo poplatek ze psů v částce 100 Kč za jednoho psa a za každého
dalšího psa 150 Kč. Poplatníkem je pouze občan s trvalý pobytem.
- souhlasí s použitím obecního znaku ve znaku spolku Jitřenky z.s. tak, jak
byla žádost předložena s podmínkou řádného prezentování obce.
- schválilo výpočet částky o věcném břemeni na kanalizaci z běžného metru
na metr čtverečný v částce 300 Kč/m2.
- souhlasí s podpisem Dohod s ČEZem na dobu určitou 24 měsíců od
1.1.2020 pro smlouvy, které má sjednané. Je to změna smluv o sdružených
dodávkách elektřiny ze sítí NN produkt elektřina pro nás a pověřuje
starostku k jejich podpisu.
- souhlasí s novým pilířem včetně jištění a žádá o cenovou nabídku firmě,
která bude pro ČEZ vysoutěžená.
- schvaluje krátkodobí úvěr v částce 2.500.000,- Kč, nebo kontokorent na
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předfinancování dotace – cesta PC 7, který se v roce 2021 splatí.
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 na 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.
Lenka Matějů, místostarostka

V příloze dnešního Občasníku Vám přikládáme kartu, která pomáhá
zachraňovat zdraví i život. Karta je určena především pro seniory a
zdravotně postižené žijící v domácnosti o samotě, nebo pro starší páry.
Pozorně čtěte, nebo to předejte svým dospělým dětem, aby Vám s tím
poradili. Karta je k vyzvednutí na obecním úřadě nebo na webových
stránkách www.krinice.cz a na stránkách města Broumov.
Libuše Rosová, starostka

Příspěvky zastupitelů:
Je dnes láska k věcem silnější než k lidem?
Záběr. Klapka. Jedem! „Filmový hrdina prochází ulicí a před očima se mu
míhají různorodé obrazy. Skupinka teenagerů opřených o zídku si nadšeně
prohlíží nový mobil jednoho z nich. Muž středního věku za plotem důkladně
leští svého již tak dostatečně vypulírovaného bavoráka. Jeho žena na terase
dychtivě listuje v katalogu luxusních zájezdů. Z butiku na protější straně
vycházejí dvě zálibně se usmívající dívky s taškami napěchovánými nejvíc
trendy kousky, které osvěží jejich šatník“. Střih….
Všichni aktéři předchozí scény vypadají naprosto spokojeně. Z toho, co
právě dělají, je cítit obrovské zaujetí, možná až vášeň. A ta je přeci velmi
často spjata s láskou. Naskýtá se tedy otázka: Je zdravé cítit vášeň či lásku k
něčemu neživému? Nepojí v dnešní době lidi silnější pouto k věcem, které
často vůbec nepotřebují, než k sobě navzájem? Člověk je od své podstaty
tvorem společenským a k tomu, aby byl spokojený, či dokonce šťastný,
potřebuje bezpochyby kvalitní vazby ke svému okolí, ať už je to rodina,
přátelé, spoluobčané nebo kolegové v práci. Bez toho zcela jistě nelze vést
naplněný život. Nicméně jeho osobnost je poskládána z více „střípků“, které
do sebe musí zapadnout, aby byla celistvá, spokojená. Jedním z nich je
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určitě touha po uznání, obdivu ostatních. Jak se nám ho ale dostane? Buď
jen tím, že jsme, a tím, jací jsme, nebo tím, čeho jsme dosáhli. Zde vyvstává
velký problém dnešní doby – často zaměňujeme naše dosažené cíle –
obdivuhodné skutky – za nakoupené věci, věcičky a ty nejmodernější
vychytávky. Ty dáváme na odiv a skrze ně se snažíme získat u ostatních
obdiv, úctu, lásku. Nemusíme nutně cítit lásku k těmto zbytným „věcičkám“,
milujeme je často jen a právě proto, že jsou prostředkem k získání lásky a
obdivu. Proto jsou pro nás tak důležité, jsou „nad zlato“. A tato cesta je
přece navíc mnohem jednodušší! Nasnadě je tedy otázka: Nebylo by lepší
namísto do nepotřebných předmětů, předraženého zboží investovat více
vlastního úsilí do pěstování kvalitních vztahů? Získat opravdový, ne
povrchní obdiv, pocit sounáležitosti, či chcete-li lásku tím, že učiníme něco
opravdu OBDIVUhodného? Třeba tím, že se zřekneme části svého
blahobytu ve prospěch druhých, potřebných? Tím, že místo koupě
nejnovějšího modelu mobilu, jehož starší verzi již vlastníme (a stále
bezproblémově funguje), někoho obdarujeme? A nebo to také nemusí nutně
být dar materiální – třeba stačí jen navštívit babičku nebo přečíst dětem
pohádku. Bylo by to krásné. Jenže ono je to tak strašně těžké… Chybí síla,
vůle, odhodlání, možná i čas. Pouze pokud změníme k lepšímu sami sebe,
přehodnotíme své priority, můžeme zlepšit život svůj a tím i životy
ostatních. Bez zbytných vychytávek.
Václava Vaňková
Advent
je začátek liturgického roku,období čtyř neděl před vánočními svátky.
Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele,duchovní přípravy na
Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Advent pro nás, ženy.… nákupy,
úklid, pečení, vaření. Typický program adventních 4 týdnů, které letos
startují 3. prosince.
ÚKLID.....před Vánocemi zásadně nemaluji,nepřestavuji byt a nestěhuji se.
Okna necídím k dokonalosti, ale zbavuji je prachu, Lux a prachovka
dostanou šanci těsně před Štědrým dnem.
DÁRKY....co opravdu dělá radost, jsou zážitky nebo krátký pobyt mimo
realitu,dárky s fotografiemi.
PEČENÍ CUKROVÍ....… tato tradice není za trest,ale pro radost. Peču ráda,
trvá to pár večerů, zrovna plním a zdobím. Občas pomohou i děti, pouštíme
si koledy a dáme si svařáček. Peču tolik druhů, dokud je mi pečení milé.
Nezapomeňte cukroví dobře schovat.
NÁKUPY.… moje nejneoblíbenější činnost. Co jde nakupuji před svátky,
využívám on line nákupy. Pro věci nezbytné jdu jen jednou a brzy ráno.
VÝZDOBA......vánoční stromek je základ. Jinak vše podle hesla méně,
-4-

znamená více.
VÁNOČNÍ HOSTINA.......jedeme do finále...polévka rybí a hrachová, kapr,
řízky, klobásy, bramborový salát.....o Štědrém dnu je klasika.
Množství jídla poměrně k počtu osob u stolu, nevařte pro rotu vojáků.
O Štědrém dnu se nenechám vytočit. Nikým ani ničím…. Že jsem něco
nestihla? Svět se proto rozhodně nezboří a Vánoce budou i bez perfektu.
A dámy, teď něco pro sebe , aby úsměv vydržel....zajděte si na masáž, na
víno s kamarádkou nebo nasát adventní atmosféru na vánoční trhy.....takové
zastavení umí dokonale zrelaxovat a zvednout náladu. Zapojte rodinu a
nepachtěte se samy. Vánoční svátky jsou obdobím návštěv, ale těch zvaných
a chtěných a těch druhých, které se pozvou samy… no to snad vydržíme. I
když jsou Vánoce časem odpuštění, není důvod, proč je trávit s lidmi,
kteří si to nezaslouží.
Přeji Vám nejnádhernější měsíc prosinec.
Lenka Therová
Příspěvky občanů naší obce:
Připomínáme 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.
Lenka Therová
JITŘENKY se představují
Vážení spoluobčané, rády bychom Vám představily nově vzniklý spolek v naší obci spolek Jitřenky. Našim cílem je pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí, které
by vhodně doplňovaly tradiční obecní akce, na kterých jsme připraveny se aktivně podílet dle
potřeby a dohody. Těšíme se na spolupráci s ostatními spolky Křinic ( hasiči, sportovci,.. ) a
na podporu naší činnosti od obecního zastupitelstva obce.
Obecnímu zastupitelstvu obce tímto děkujeme za udělení souhlasu
použít znak obce do loga spolku Jitřenky. Mrzí nás, že zastupitelstvo
nehlasovalo jednotně. Doufáme, že i paní starostka a místostarostka se časem
přesvědčí, že se nebylo čeho obávat a náš spolek bude pro Křinice přínosem.
Pokud máte energii, chuť a nápady, rády Vás přivítáme mezi námi.
Dveře spolku jsou otevřeny pro nové členy a příznivce. Budeme rády za
všechny Vaše názory a připomínky. Ohlasy nám můžete psát na jitřenkovský
mail jitrenky.krinice@seznam.cz . Pište náměty co zlepšit , změnit , přidat ,
prostě cokoli Vás napadne.
Naše nadšení je velké, finanční možnosti však značně omezené. Vše financujeme
z vlastních zdrojů, ale doufáme, že se nám časem podaří získat sponzory, kteří naše akce
podpoří a my budeme mít možnost dělat pro Vás více. Přijďte podpořit nejen náš spolek, ale
celou obec Křinice účastí na všech pořádaných akcích.
Najdete nás i na webu : https://jitrenky-z-s2.webnode.cz/
Dne 31.10.2019 proběhla první akce pořádaná spolkem Jitřenky – „PODZIMNÍ
STRAŠIDELNÝ PODVEČER“ - děti venku při světýlkách hledaly strašidla a plnily úkoly,
lovily duchy a pavouky, malovaly balónky a skládaly puzzle. Jitřenky pro malé i velké
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připravily bohaté pohoštění z dýní a jiné dobroty. Nečekaně se sešlo 40 dětí a nepočítaně
dospělých a tak bylo v křinické hospůdce plno. Na příští podobné akce požádáme obec o
bezplatné zapůjčení sálu , kde by bylo možné děti zapojit do více aktivit a dospělí by si měli
kde sednout a vychutnat připravené dobroty. Hodnocení akce necháme na těch z Vás, kteří
se zúčastnili.
Poděkování: naše poděkování patří manželům Kadrmasovým za povolení využití jejich
pozemku k rejdění strašidel a dětí a Táně Čárné za výbornou spolupráci .
Omluva : omlouváme se za nedovolené umístění letáčků na tuto akci do zastávek obce
(bylo nám to vytknuto paní starostkou na zastupitelstvu), nenapadlo nás, že potřebujeme
povolení, když jsme ze Křinic.
JITŘENKY, z.s.

Připravované akce
Kulturní komise při obci Křinice pro Vás připravila:
18. listopadu si připomeneme u Památníku padlých „30let od Sametové
revoluce“ - boj za svobodu a demokracii. Sejdeme se na křižovatce v 16,30
hodin. Bude zde také i malé občerstvení pro dospělé i děti. Pojďme dětem
ukázat, že si vážíme našich rodičů a prarodičů, jak bojovali za svobodu a
demokracii. Bude zde také výstava k sametové revoluci.
30.11.2019 slavnostně rozsvítíme vánoční stromek od 16 hodin a zároveň
proběhne Mikulášská nadílka. Přijďte rodiče se svými dětmi všichni. Čerta
máme hodného, děti se nemusí bát.
8.12.2019 od 10 hodin se bude konat tradiční vánoční jarmark na sále v
kulturním domě.
28.12.2019 od 10,30 hodin slavnostně přivítáme do naší obce nové občánky.
Obec Křinice Vás v našem obecním Občasníku informuje o dění v obci a k
zpestření Křinického časopisu z veřejného zasedání obecního zastupitelstva:
DISKUZE z jednání 15.10. a 30.10.2019
Obecní cesty pro majitele pozemku

Paní starostka seznámila zastupitele s tím, že je potřeba zaměřit a upravit
polní cesty – konkretně ze dvou stran k Novému rybníku a od hal k
samotám. Jde o cesty obecní a vedou k majitelům pozemků a zemědělcům.
Oprava vysokého napětí u Kovárny – trafostanice
Paní starostka informovala zastupitele, že se bude opravovat elektrické
vedení ČEZu na křižovatce u Kovárny. Sloup na kterém je současná naše
rozvodna na veřejné osvětlení, bude muset být sundána a umístěna jinam.
Pan Bažout: udělat 2 větve rozvodu na místo 3 původních. Zjistit jestli 2
větve utáhnou rozvod VO z Broumova.
Paní P. : Ať ČEZ Distribuce zajistí nápravu sama.
p. Rosová – doporučila, aby zastupitel pan Bažout zajistil poptávku na
rozvod elektriky veřejného osvětlení, tak jak navrhuje na jednu nebo dvě
trafostanice místo rozvodu ze tří trafostanic.
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Rybník za halou č. 3
Vznesla se diskuze jak financovat rybník za halou č. 3. Zda si vzít úvěr ,
který se rozloží na více let, protože bude vycházet spolufinancování asi tak
50% a 50% dotace. Tento rybník bude zcela nový a přítok s odtokem se musí
vystavět nový dle požadavku stavebního zákona. Je to na zvážení. Z jedné
strany chce stát podporovat zadržení vody v krajině a z druhé strany jsou na
to přísné limity, aby se získala dotace.
Topení v hospodě
Paní T.Č. informovala zastupitelstvo o tom, jak topí zaměstnanci obce v
hospodě, že moc přetápí a v hospodě se nedá pro teplo sedět. Co s tím
zastupitelstvo bude dělat? Starostka odpověděla, že by se mělo topit podle
počasí a nutnosti v hospodě. Hlavně se musí topit v bytě, aby se mohlo řádně
větrat – opatření proti vlhkosti a od středy topit pro hospodu jen odpoledne,
aby tam bylo přiměřené teplo. Topení do bytu by mělo být celý den. V bytě
se ubytovává a je potřeba, když někdo přijede, aby bylo teplo. Zkusí to ještě
projednat i se zaměstnanci.
Nový spolek v Křinicích
Paní starostka přečetla žádost nově registrovaného místního spolku Jitřenky
z.s. a zeptala se na názor zastupitelů na jejich požadavek. Jako první
vystoupila p. Matějů, která jednoznačně řekla, že od srdce necítí, že by tento
spolek měl mít v logu obecní znak. p. L. Matějů i když ví, že zákon tuto
možnost dovoluje, tak souhlas nevysloví. Nejdříve se zeptala Jitřenek, kolik
jich v tomto spolku je? Že ona neví, kdo do něj patří. A paní A. B.
odpověděla, že neví, že asi 15 nebo 16 možná víc. Nad tím se paní Matějů
pozastavila. Paní Matějů si myslí, že obecní znak je věc, kterou by si spolek
měl zasloužit po několika letech dobře odvedené práce a ne po 2 dnech po
registraci, když ještě jako spolek nic nedokázali a ani členové neví, kolik je
členů. Také řekla, že by byla ráda, aby spolek Jitřenky z.s. dobře vycházel se
zastupiteli obce, s ostatními spolky a s novou kulturní komisí. Také, aby
zastupitele informovali o připravovaných akcích. Dále řekla, že není
konfliktní člověk a nestojí o nějaké „ Žabomyší války“, které se v naší obci
letos dějí. Paní S.a paní B. přislíbili, že podmínku paní Matějů splní. Paní B.
si však celý proslov vzala osobně a zeptala se paní Matějů kolikrát byla
přítomna na obecních akcích v době kdy paní B. byla v kulturní komisi. P.
Matějů ji odpověděla, že mluví o SPOLKU JAKO O CELKU a ať si její
proslov nebere nikdo osobně. K tomu se připojila paní starostka a řekla, že s
paní Matějů částečně souhlasí. Paní starostka ještě řekla všem přítomným, že
slušnost je, když pořádá nějaká složka v obci akci, přišli na obec a pozvali
představitelé obce na pořádanou akci. Vždy to dělají všichni (cizí pořadatelé
se také staví na úřadě a zeptají se, jestli můžou použít naše čekárny k
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vylepení), obecní majetek – čekárny, nejsou určené místa k výlepu. Nikdo
by neměl žádný problém. Proto souhlasí s paní Matějů a zdrží se hlasování k
použití obecního znaku v lou Jitřenek. Toto by měl udělat každý představitel
spolku, který pracuje s občany a chce vycházet se zastupitelstvem a všemi
občany. Tímto si paní starostka a místostarostka myslí, že na akci nesmí
přijít, protože to je pouze pro pozvané - uzavřená společnost. Paní Matějů se
zeptala paní Vaňkové Václavy, jaký má názor na udělení souhlasu používat
obecní znak v symbolu Jitřenek. A ona odpověděla, že s tím souhlasí jen
proto, že ví, co ta práce obnáší, protože ji dělala celá léta nezištně pro obec v
kulturní komisi s láskou k lidem. Taky podotkla, že podmínkou je, že spolek
bude v úctě spolupracovat s ostatními spolky a zastupitelstvem.
K tomuto ještě dodávám osobně sama, že zákon sice umožňuje používat
obecní znak, ale za podmínek: k propagaci, šíření dobrého jména a
pozitivního obrazu obce, je to při pořádání akcí, a to na plakátech, že
obdrželi dotaci z obce, aby všichni občané věděli, že obec přispěla z
veřejných zdrojů. Ale pozor, nikoho ani nenapadne dát obecní znak do loga
spolku a zákon to takto neříká. To je jen v Křinicích…. tak nevím, jestli to je
to správné. Kdo by si to pouze zasloužil, to je SDH. Hasiči zde působí již
140 let. Cítím to také jako paní místostarostka – obecní znak je posvátnost
pro obec. Vždyť tento znak s praporem jsme obdrželi v roce 2004
Poslaneckou sněmovnou ČR a tvorba těchto symbolů obce, stála nemalé
peníze z veřejných zdrojů (obecního rozpočtu). Myslím si, že M. Š., který si
znak a prapor vyzvedl z Poslanecké sněmovny, by s tím také nesouhlasil.
Zamyslete se prosím všichni občané nad tím a prosím o zpětnou vazbu.
Napište nám své názory, jestli se zastupitelé rozhodli správně.
Libuše Rosová

Další diskuze, která probíhala na zasedání zastupitelstva,.. no to snad už psát ani
nebudu. To Vám mohou říci občané, kteří byli na zastupitelstvu, nebo si to
můžete přijít přečíst na obecní úřad do zápisu. Taková zášť vůči zastupitelům
(pouze některým), kde se vedou opravdu jen žabomyší války. Kde je ta správná
demokracie, za kterou jsme zvonili klíčema? Ta se vytratila a u některých
vybujela už jen v nenávist a napadání….No vždyť jsme tady od toho...že? Jen do
nich...My jako ženy to nemáme jednoduché, i v politice obecní, „ty by tady
neměly co dělat“, tak si vykládají někteří naší DEMOKRACII.
Libuše Rosová
Své názory vložte do schránky nebo napište mailem: starosta@krinice.cz

Omlouvám se, že dne 18.11.2019 bude obecní úřad uzavřený, nebudou
úřední hodiny pro účast na setkání na oslavách 30 let od sametové revoluce.
Vydal Obecní úřad v Křinicích 14.11.2019, náklad 180 výtisků, www.krinice.cz
Své příspěvky do Občasníku můžete vložit na obecní úřad do schránky nebo na starosta@krinice.cz
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