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Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce na lednovém zasedání
projednalo a schválilo dne 17.1.2020 :
- program zastupitelstva, zapisovatelku zápisu a
ověřovatelé
- kontrolu usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva přečetla paní starostka s dalším
vysvětlením – co bylo splněné a co je ještě v
jednání. - dále zastupitelstvo schválilo podání
žádosti na Královéhradecký kraj z Programu obnovy venkova na přístavbu
budovy č.p. 176 dle projektové dokumentace. Dále se projednalo: kupní
smlouva s firmou na pozemek p.č. 4502/21 – orná půda o výměře 873 m a
p.č. 4502/22 – orná půda o výměře 476 m2 vše v k.ú. a obci Křinice, za
kupní cenu 269.800,- Kč.
Darovací smlouvou účelovou pro Městskou knihovnu Náchod v částce 4000
Kč, nový ceník Mechanizačních služeb platný od 1.1.2020 a ruší se slevy
pro důchodce, žádost na Úřadu práce v Náchodě o 5 veřejně prospěšných
pracovníků pro rok 2020, dále zastupitelé pověřují starostku obce, aby
oslovila majitele hráze a rybníka školního k zabezpečení a napuštění vody
do rybníka za budovou Obecního domu Křinice čp. 176. Paní starostka
přečetla žádost spolku Jitřenky z.s., kteří chtějí prostory ke scházení. Stále
urgují prostory v bytě v hospodě, kde sídlí kroužek Cech panen
rukodělných, které opakovaně nesouhlasí, aby byli společně v jejich
prostorech. ZO se zamýšlelo dále kde umožnit prostory. Paní Therová jim
nabídla, aby se scházeli vždy ve čtvrtek v restauraci Amerika, kde budou mít
prostor k jejich činnosti. Ale Jitřenkám se to zdálo daleko. Jedna paní ze
spolku řekla, že potřebují mít někde nějakou skříňku na výtvory. Tak jim
paní Therová dovolila mít v restauraci i svoji skříň. Spolek Jitřenky si řekli,
že tam kde se doteď schází, což je salonek hospody v Křinicích je ideální,
ale nemají svoji skříň. Tak jim paní starostka navrhla, že skládek, který je
pod schody, který je nyní zrekonstruovaný, že bychom jim tam udělali
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regály. Jelikož paní hospodská tuto místnost nevyužívá jako šatnu ( který byl
v požadavku), tak si zastupitelsvo myslelo, že místnost je prázdná a že se do
ní dostaneme. Ale zjistilo se, že paní hospodská využívá místnost k
uskladnění občerstvení. Jitřenky zkonstatovaly, že v místnosti je zima a že
by jim jejich věci navlhly. Zastupitelé souhlasili po dohodě s členkami, ať si
dají
skříň
nahoru
na
schodiště
v
předsálí.

Ceník platných mechanizačních služeb od 1.1.2020
SLUŽBA

JEDNOTKA

CENA BEZ DPH DPH 21%

SEČENÍ ZETOR + ROTAČNÍ LIŠTA
HODINA
600,00 Kč
SEČENÍ TRAKTŮREK HONDA červený
HODINA
500,00 Kč
SEKÁNÍ KŘOVINOŘEZEM
HODINA
320,00 Kč
MOTOROVÁ PILA
HODINA
260,00 Kč
PŮJČENÍ VLEK MOLČÍK
DEN
250,00 Kč
PŮJČENÍ TRAKTOR ZETOR MODRÝ
HODINA
450,00 Kč
PŮJČENÍ CASSE TRAKTOR
HODINA
700,00 Kč
PŮJČENÍ CHLAZENÍ NA PIVO
1 DEN
250,00 Kč
PŮJČENÍ BÍLÝ STAN
VÍKEND
700,00 Kč
PŮJČENÍ MODRÝ STAN pevnější
VÍKEND
1 000,00 Kč
PŮJČENÍ UČEBNA +KUCHYŇKA pokud nebudou ubyVÍKEND
2 066,00 Kč
PROHRNUTÍ SNĚHU
LISTOPAD- BŘEZEN
500,00 Kč
TRAKTŮREK MALÝ ČERNÝ
HODINA
400,00 Kč
PŮJČENÍ PIVNÍHO SETU
1 SET/VÍKEND
50,00 Kč
SEKÁNÍ MALOU SEKAČKOU
HODINA
320,00 Kč
DRTIČ VĚTVÍ +ZETOR+počet z-ců obsluhujících
HODINA
450,00 Kč
1 ZAMĚSTNANEC - Práce ostatní
HODINA
190,00 Kč
SLUŽBA MIMO OBEC
Za každý započatý km
14,00 Kč
MOLČÍK VLEK a drtič větví NEPŮJČOVAT SAMOSTATNĚ POUZE S NAŠÍM ZAMĚSTNANCEM
DŮCHODCŮM ZRUŠIT SLEVU 50 %

126,00 Kč
105,00 Kč
67,00 Kč
55,00 Kč
53,00 Kč
95,00 Kč
147,00 Kč
53,00 Kč
147,00 Kč
210,00 Kč
434,00 Kč
105,00 Kč
84,00 Kč
11,00 Kč
67,00 Kč
95,00 Kč
40,00 Kč
3,00 Kč

CELKOVÁ S DPH
726,00 Kč
605,00 Kč
387,00 Kč
315,00 Kč
303,00 Kč
545,00 Kč
847,00 Kč
303,00 Kč
847,00 Kč
1 210,00 Kč
2 500,00 Kč
605,00 Kč
484,00 Kč
61,00 Kč
387,00 Kč
545,00 Kč
230,00 Kč
17,00 Kč

Pronájem učebny ve škole na víkend 2500 Kč.
Libuše Rosová, starostka obce

Informace pro občany:
Vážení občané,
prostřednictvím našeho Občasníku se Vám dostává do ruky žlutý letáček Chraňte domov i sebe. Jelikož nám záleží na životech a zdraví každého z
Vás, nechaly jsme pro Vás vytisknout tyto malé letáčky. Jeden nikdy neví do
jaké situace se kdy dostane. Malý návod jsem rozepsala o trochu víc.
Věnujte prosím tomuto článku pozornost.
Jak se zachovat, hoří-li u Vás v domě
Zachovejte klid a rozvahu, v případě zjištění požáru nebo hustého dýmu na
chodbě domu varujte ostatní nájemníky voláním „HOŘÍ“ a okamžitě volejte
hasiče na telefonním čísle 150 nebo 112.
Při pohybu v zakouřeném prostoru se pohybujte při zemi (v podřepu, na
kolenou), kouř se zpočátku drží u stropu - použijte k dýchání kapesník,
tričko, pyžamo nebo ručník nejlépe vlhký, při silném zakouření chodeb
neriskujte nikdy průchod. Kouř znesnadňuje orientaci a znemožňuje
-2-

dýchaní. Pokud nemůžete opustit byt – silné zakouření chodby popř. horké
dveře (známka možného požáru za nimi), snažte se utěsnit dveře do bytu
proti průniku kouře (lepící páskou, ručníky namočenými ve vodě).
využijte balkon popř. okno, tam se snažte na sebe upozornit křikem „HOŘÍ“,
boucháním do topení nebo zdí a vyvěšeným kusem látky, tričkem apod. (pro
případ ztráty vědomí). Při požáru vašeho bytu se snažte opustit okamžitě byt
směrem na chodbu. Zavřete za sebou dveře, zamezíte zakouření chodby a
možnému ohrožení ostatních nájemníků. K opuštění domu nikdy
nepoužívejte výtah, pokud se nejedná o výtah evakuační (označen
bezpečnostním značením "Evakuační výtah"). Nikdy se do požárem
ohroženého domu pro nic nevracejte. Vlivem požáru a zplodin hoření může
dojít ke ztrátě orientace, vědomí nebo ke zřícení nosných konstrukcí objektu.
Nesnažte se posbírat cennosti – ztrácíte čas. V případě, že cítíte plyn
nerozsvěcujte, telefonujte až po vyvětrání. Můžete-li, před odchodem z
hořícího bytu vypněte přívod elektrické energie a plynu. Řiďte se pokyny
zasahujících hasičů, naučte sebe a své děti formou hry opustit byt co
nejkratší cestou. Mějte domluvené pevné místo schůzky pro případ rozdělení
rodiny. Instalujte si v bytě autonomní hlásič požáru, který v případě požáru
nebo zakouření reaguje silným akustickým signálem a tím včas varuje celou
rodinu.
Lenka Matějů Místostarostka
Poplatek z pobytu
Vzhledem k novelizaci zákona o místních poplatcích § 14 zákona č.
565/1990 Sb. upozorňujeme občany, kteří poskytují ubytování různou
formou za úplatu, mají novou ohlašovací povinnost od 1.1.2020 – Viz
Obecně závazná vyhláška obce Křinice č. 2/2019 o místním poplatku z
pobytu. Tento poplatek nahrazuje lázeňský a rekreační poplatek a poplatek z
ubytovací kapacity, které byly platné dle obecně závazné vyhlášky od roku
2014.
Příspěvky zastupitelů:

23. února proběhla na Čt2 relace na webovém odkaze:
http://zivavoda.biz/navrat-vody-nedej-se-ct-2-ziva-krajina-modelu-zdonova-krinice/ - podívejte se sami.

Jak porazit sucho?
Většina expertů z celého světa se
shoduje, že jediná cesta, jak porazit
sucho, je zvelebit krajinu.
Spolek Živá voda ve spolupráci
s Maiwaldovou akademií a obcí
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Křinice připravil proto návrh, jak vylepšit krajinu na Křinicku.
Po 8 měsících práce je studie proveditelnosti, jak zadržet co nejvíce vody
v krajině a co nejméně omezit zemědělce, hotová. Vznikl tak model, jak by
mohla nejen celá ČR, ale i EU vylepšit svou zemědělskou krajinu.
Křinická studie byla představena na řadě seminářů a dokonce ve Stálé
senátní komisi Voda – sucho. Všude sklidila nebývalý úspěch.
Přehled množství vyprodukovaných odpadů v roce 2019 v naší obci
Křinice
Název – druh odpadu

Množství v
tunách

Papír a lepenka

6,174219

Plast

11,74792

Kov

1,930961

Kompozitní obaly – nápojové kartony

0,267543

Sklo

4,896354

Nebezpečný odpad

0,365

Pneumatiky

1,44

Hliník

0,052

Železo a ocel

2,84

Oděvy

1,709

Barvy, lepidla, pryskyřice, nebezpečné látky 0,25
Biologicky rozložitelný odpad - BRO

183,69

Směsný komunální odpad

64,988154

Objemný odpad

15,993

Olověné akumulátory

0,054

Měď, bronz, mosaz

0,008

Celkem obec zaplatila za rok 2019 částku firmě Marius Pedersen a.s. 372 515,- Kč.
Odměny za třídění od firmy EKO- KOM činí 92 689,50 Kč
Na poplatcích od občanů obec vybrala 266 124,Prodej bílých pytlů občanům – 640 Kč

Připravované akce
Kulturní komise při obci Křinice pro Vás připravila:
29.2.2020 od 19 hodin Vás zveme na divadelní komedii „ S tvojí ženou ne“
z Meziměstí. Naši hasiči pro Vás připravili odvoz na divadlo, kde Vás
žádáme, pokud budete chtít přivést ke kulturnímu domu a poté zpět domů,
zavolejte na telefon 731 411 849.
7. 3. 2020 od 12,30 hodin „Masopust“ - sejdeme se na otočce autobusové
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zastávky, odvoz na otočku jsme připravili hasičským autem od kulturního
domu ve 12,15. Dále v tento den po průvodu Masopustu bude od 15 hodin
MDŽ se živou hudbou. Přijďte se pobavit.
Další připravované akce našich spolků v Kulturním domě.
Kulturní komise společně s kroužkem žen a pořádá 28. března tradiční
Velikonoční jarmark.
Venkovní akce připravované v naší obci.
TJ Sokol Křinice bude pořádat 30.4. čarodějnice a první sobotu v květnu, to
je 2. května 2020 tradiční „Pochod Hvězdeckým pohořím“.
SDH bude pořádat 9.5.2020 soutěž o pohár starostky a další soutěže.
Obec Křinice společně se spolky dne 13. června 2020 od 10 hodin pořádá
soutěž mezi obcemi – „Malé letní dovádění“. Přijďte podpořit soutěžící.
Akce se bude konat na hřišti a v blízkém okolí.
V letošním roce nás také čeká výročí od založení obce „765 let“, které se
oslaví společně s Dožínkami.
Příspěvek spolku Jitřenky:
Naše paní komisarka,
tak nazývali prostí lidé na Chodsku Boženu Němcovou. Od září roku 1845
zde pobývala se svým mužem, komisařem finanční stráže Josefem Němcem,
který zde služebně působil. Oslovení Boženy Němcové, kterého se jí dostalo
od prostých lidí svědčilo o úctě, kterou si zasloužila svým chováním k
prostým lidem, znalostí českého jazyka i svojí začínající literární činností.
Letos uplynulo 200 let od jejího narození ( pravděpodobně 4.2.1820 ve
Vídni). Česky se naučila až za svého mládí, v dětství mluvila a psala pouze
německy (pocházela ze smíšeného manželství, její otec byl Němec a matka
Češka). Za svého života se stala jednou z nejvýznamnějších českých
spisovatelek s realistickým pohledem na život prostých lidí v tehdejších
Čechách a se smyslem pro uměleckou realitu .Od roku 1842, kdy žila v
Praze, se postupně seznámila s širokými kruhy české vlastenecké inteligence
(Havlíček, Čech, Frič, Čelakovský Erben, Světlá a další.).
Dětství prožila Božena Němcová v našem kraji v Ratibořicích u České
Skalice a z části v blízkých Chvalkovicích. Snad každý z nás alespoň jednou
navštívil malebné údolí řeky Úpy a Staré Bělidlo, kde se odehrává děj
nejznámějšího díla Boženy Němcové „Babička“.
Význam literárního díla Boženy Němcové jako české spisovatelky 19. století
vynikne zejména v dobových kontextech. I nejlepší patrioti Čechů, jako
hrabata František a Kašpar Šternberkové, nebo Karel Chotek, muži, které
Palacký nazýval „Čechy věrnými krví i srdcem“ nebyli schopni ovládat
český jazyk a mluvili pouze německy. A známé provolání hraběte Kolowrata
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„Jsme ještě národem“ bylo proneseno německy. I sám Palacký od vydání
(1837) prvního dílu svým „Dějin“ psaných německy, psal a korespondoval v
tomto jazyce. Připomeňme si další reálie našeho kraje v dobových kulisách.
Kněžna Kateřina Vilemína Zaháňská, „paní kněžna“ z Babičky Boženy
Němcové, majitelka Ratibořického zámku, na jehož panství se nachází Staré
Bělidlo, byla významnou politickou osobností, která ovlivňovala osudy
Evropy po skončení napoleonských válek. Na jejím zámku v Ratibořicích se
uskutečnila i důležitá politická jednání tehdejší politické elity.
Město Hradec Králové, věnné město českých královen je i městem skvělých
českých architektů Jana Kotěry a Josefa Gočára. Snad si to ani
neuvědomujeme v jakém krásném kraji, bohatém na českou kulturní historii
žijeme.
Vzpomeňme na Boženu Němcovou, věnujme jí tichou vzpomínku. Určitě si
to zaslouží. To co nyní máme za samozřejmé, náš krásný spisovný jazyk,
ona svým dílem pomáhala uskutečnit.
Jitřenky z Křinic
Dne 11.1.2020 se v obecní hospodě v Křinicích uskutečnil již 21. ročník
Vánočního kulečníkového turnaje. Chtěl bych touto cestou poděkovat
místnímu dámskému spolku Jitřenky za zcela netradiční a ojedinělý
sponzorský příspěvek. Připravili nám úžasné sladké i slané pohoštění na
všechny stoly. Dále díky za krásný dort, který jsme věnovali jako cenu.
Nečekali jsme, že toho bude tolik a v takové kvalitě, všichni hráči byli
nadšení. Za organizační tým ještě jednou dámy moc díky.
Jan Vojkůvka
Zamyšlení - Jak bych představila obec Křinice
Křinice pod Broumovskými stěnami, na kterých se tyčí chata Hvězda v
Rakouském stylu a vedle ní kaple Panny Marie Sněžné. Je to první stavba,
kterou uvidíte, když přijíždíte do Křinic kolem rybníku Cígl a pak přes
kopec, na samém vrcholku Broumovských stěn.
Když se podívám z vyhlídky na Hvězdě, vidím různě barevnou mozaiku
lánu polí přilehlých k zemědělským usedlostem. Celé Broumovsko z této
vyhlídky vypadá jako hrnec s jarní polévkou. Pestrobarevné, oči a mysl
uzdravující, jako zelenina, libeček a majoránka, popepřená domy
zapadajícími do rázu této krajiny. První vesnicí pod touto vyhlídkou je obec
Křinice, která tvoří kmen stromu z kterého rostou větve v podobě ostatních
vesnic. Broumov je střed koruny stromu, takové ptačí hnízdo.
Křinice, moje rodná ves v létě v modro-žluté barvě – modré nebe a žluté
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lány Řepky olejky, připomínající barvu obecního znaku. Obec Křinice má
svoji letitou historii, kterou nám připomínají křížová zastavení, pomníčky,
pomník padlých a obětem zla, morový sloup, statky Broumovského typu a
další...
Ne na darmo je obec v CHKO , žije tu nespočet druhů ptactva a jiných
živočichů. Cca 4 roky zpátky na území Křinic zahnízdili Jeřábi, vzácní
živočichové a chráněných rostlin tu máme nespočet. Dnes tu máme i bobři,
kteří se stěhují z rybníku na rybník a do řeky Stěnavy. Možná se stěhují,
protože nenachází klid, jelikož jsou všude zvědaví lidé, kteří je nenechají na
pokoji. Taky jsem zaznamenala úbytek labutí. Když jsem byla malá, na
Školním rybníku, který je dnes zpustošený bylo nespočetně párů a dnes na
Šlégru pouze jeden pár. Na Cígl už se taky nevracejí. Tato malebná vesnička
by dle mého názoru měla žít v souladu s přírodou, udržovat tradice a stavět
domy s charakterem prvků statků, rekonstruovat domy dle starých plánů do
původního stavu. Staré plány domů najdete v archivu Města Broumov.
Využívat přírodních materiálů, ze kterých se dříve stavělo. K dnešním
novostavbám se ani vyjadřovat nebudu. Jsem amatérská fotografka baví mě
fotit přírodu, staré domy a jejich detaily a tradiční kulturní akce. Ze zásady
nefotím novostavby a výmysly techniky, prostě mi tam překáží. Jak to říkal
Zdeněk Svěrák ve filmu „Vesničko má středisková“ – Věci, které se mi
nelíbí -nefotím. Ať je to jak je to, být v památkové rezervaci přináší i své
klady. Každý z Vás jistě viděl v jiných obcích krásné poloroubené
chaloupky ve stráních, které hyzdí plastová okna. Nebo velké tabule skla v
podobě francouzských oken na starých domech. …...
Líbí se mi, když lidé drží po hromadě. V této vesnici už držení po hromadě
bohužel neplatí. Jeden závidí druhému i nos mezi očima. Lidé tu neumí
chválit, mají radost z cizího neštěstí a pak šíří to neštěstí dál, jenom proto,
aby měli senzaci a o čem si povídat. Připadne mi, že dnes už lidi ani neví o
čem si se sousedem povídat kromě drbů a intrik. Ale když se někomu něco
podaří a je v životě šťastný, nikdo o tom štěstí nechce slyšet a téma odvede
na jiné. Neříkám ,že jsou takový všichni, jsou i tací, kteří přijdou přátelsky si
popovídají o čemkoliv, sdělí svá trápení a štěstí a společně se s nimi radují.
Dokážou ocenit cokoliv a jsou připraveni pomoci, když teče do bot. Ale to je
asi všude. Jen mě mrzí, že slečna Závist vítězí nad láskou a vzájemném
klidném soužití a pomoci jeden druhému.
Myslím si, že kdyby děti starousedlíků, kteří přišly po válce do pohraničí
neprodaly příděly polností, které dostaly na obživu a dodnes si každý
hospodařil na svém a k své obživě a každý byl svým pánem, že by si jeden
vážil druhého. Příděly byly spravedlivé tudíž nebylo co závidět. Práce bylo
dost a tak jeden neměl čas se starat o druhého, naopak si vzájemně
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pomáhali. Po práci seděli a drželi černé hodinky. Vyprávěli si příběhy, které
v životě prožili a nebyly to lehké chvíle a děti ani nedutaly a ouška měly
nastražená a bedlivě s jiskřičkami v očích poslouchaly. Věřím, že ty příběhy
si pamatují ještě dnes.
Matějů Lenka místostarostka

Sledujte aktuální Seznam rizikových oblastí na www.khshk.cz
Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou
1) Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z rizikové
oblasti nákazy novým koronavirem: Čína, Jižní Korea, Itálie – region
Lombardie a oblast Benátek a NEMÁTE žádné příznaky onemocnění.
Po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů od odletu z oblasti
nákazy zůstaňte pokud možno doma, minimalizujte kontakt s ostatními
lidmi.
Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční
prostředky na bázi min. 70% alkoholu.
Kontaktujte telefonicky/ e-mailem pracoviště protiepidemického odboru
místně příslušné krajské hygienické stanice, které rozhodne o náležitých
protiepidemických opatřeních včetně případné karantény.
Pokud se objeví příznaky jako subfebrilní-febrilní teploty, kašel, dušnost,
kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.
Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte
hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní
roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem infekční
kliniky.
2) Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z rizikové
oblasti nákazy novým koronavirem: Čína, Jižní Korea, Itálie – region
Lombardie a oblast Benátek a MÁTE horečku, kašel nebo dušnost.
Pokud jste doma, nikam nechoďte – vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční
prostředky na bázi min. 70% alkoholu.
Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či
rukávem, ne rukama!!!
Kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.
Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte
hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní
roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem infekční
kliniky.
Zpracováno 25.2.2020 a bude upravováno v závislosti na změnách
epidemiologické situace - Královéhradecký kraj.
Kontakt – pokud nejsou obtíže, pouze návrat z rizikové oblasti:
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Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, www.khshk.cz
Telefon: 495 058 111 v pracovní době.
Kdykoliv e-mail: koronavirus@khshk.cz
Do e-mailu uvést své kontakty – jméno, příjmení, mobilní telefon,
bydliště a epidemiolog (pokud v té chvíli nebude k zastižení) se s Vámi co
nejdříve spojí.
Kontakt – pokud jsou obtíže a je návrat z rizikové oblasti:
Klinika infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové
Telefon: v pracovní době 7:30 – 15:30 hod. 601 130 894,
v mimopracovní době 15:30 – 7:30 hod. 721 417 310 Volat IHNED.

Tichý svět je obecně prospěšná společnost, která poskytuje komplexní
podporu lidem se sluchovým a postižením, prostřednictvím sociálních
služeb již od roku 2006.
Poradenství a podpora probíhá dle individuálních potřeb klientů v místě a
čase předem domluveném. Poskytujeme podporu v oblastech bydlení,
pracovního uplatnění, dluhové situace, příspěvků a státní sociální
podpory, pomůcek, nácviku práce s mobilním zařízením, počítačem,
aplikacemi, atd. Poskytujeme také online tlumočení do znakového jazyka
a online přepis mluvené řeči do textu prostřednictvím naší Tiché linky.
Všechny naše sociální služby poskytujeme zdarma pro neslyšící,
uživatele znakového jazyka i nedoslýchavé či ohluchlé osoby. Více
informací se dozvíte na našich stránkách www.tichysvet.cz nebo nás
kontaktujte e-mailem či telefonem.
Můžete nás také navštívit v Náchodě, každé první pondělí v měsíci vždy
od 10 do 14:30, v prostorách Kontaktního pracoviště úřadu práce, po
dohodě i v jiný termín a čas. Kontakt pro objednání je uveden v letáčku viz
níže.
Michaela Novotná
vedoucí konzultantka pro Královéhradecký kraj

Z dění pravidelných měsíčních schůzek Dobrovolného svazku obcí
Broumovska - DSO
Členská schůze - s c h v a l u j e
- program členské schůze DSO Broumovsko 2/2020
- za ověřovatele zápisu Ing. Bitnara a p. Královou
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- přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost na projekt DSO
Broumovsko - profesionalizace veřejné zprávy a zpracování strategických a
koncepčních dokumentů, č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014436
- znovuotevření železniční tratě Broumov – Tlumaczow formou výzvy k
prověření možnosti znovuotevření železniční tratě Broumov – Tlumaczow s
odkazem na studie a dokumenty, které k této problematice již byly
zpracované, adresované Správě železnic, s.p.
- přijetí zaměstnance Bc. S. K. na dobu určitou na dobu trvání projektu
podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost na projekt DSO
Broumovsko - profesionalizace veřejné zprávy a zpracování strategických a
koncepčních dokumentů, č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014436
Libuše Rosová, starostka
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