OBČASNÍK
KŘINICE
XV.ročník 2022
Vydává OÚ Křinice

Vážení spoluobčané,
dovolte mi ještě i v letošním roce popřát: Ať
všechny starosti se zruší,
ať zavládne klid a pokoj v duši.
Co bolelo, ať se zhojí,
co těšilo, ať se zdvojí.
Aby byly v novém roku
jen slzy štěstí v každém oku.
Libuše Rosová, starostka obce

Jako každý rok Vám předkládám bilancování roku 2021 (jen s rozdílem, že
bilancuji v lednu 2022).
V roce 2021 se dokončily 4 byty v domě č.p.57, kde již bydlí jeden invalidní
občan a 3 byty jsou obsazené mladými, začínajícími dvojicemi. Zde se učí
mít svou samostatnou domácnost a také, jak budou společně hospodařit.
Přeji jim hodně pěkných společných zážitků u nás v Křinicích.
V těchto 4 bytech se proinvestovalo 6.688.967,00,- Kč, kde dotace činila
4.278.356,00 Kč a z vlastních zdrojů se vydalo 2.410.611,- Kč. Spoluúčast
byla z uznatelných nákladů 10%, ale byly zde i neuznatelné náklady ( část
střechy, fasáda, přívod vodovodu a kanalizace, terénní úpravy, schodiště ,
rampa pro invalidu, tepelné čerpadlo a společná chodba). To jsou náklady,
které obec zaplatila ze svého rozpočtu ( hlavně z naspořených peněžních
prostředků). Koncem roku 2021 nám trochu zkomplikovala situaci
hospodářská krize, hlavně zdražení elektrické energie, kde nyní zálohy na
elektriku Čez bude ještě hradit obec a nájemníci si platí zálohy dle
předpokladu.
Další akce, která probíhala v obci byla následná péče o vysazenou zeleň v
extravilánu. Byly to dvě části, kde při I. etapě byla následná péče již
posledním roce v částce 109.674,- Kč s dotací v částce 66.686,- Kč a v II.
etapě, která ještě pokračuje je částka 92.828,- Kč s dotací 64.980,- Kč.
Někomu vadí, že je vysazená alej k Mršníku. To je na katastru obce Křinice
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a musíme vysazovat po celém katastru. To, že tam chodí více lidí z
Broumova, tak to snad nevadí. Měli bychom být rádi, že se naše aleje líbí
všem občanům, i když to není jen Křiničák.
V roce 2021 byla také zhotovena odstavná plocha u kontejnerového stání u
Kulturního domu v částce 648.130,- Kč s dotací 453.091,- Kč. Tento prostor
se může ještě a to hlavně kontejnery, pěkně seřadit a musí se všechny
kontejnery v obci již konečně omýt. Každý rok by se to mělo dělat
minimálně 2x ročně, abychom měli i naše hnízda na odpady pěkné.
Kontejnerů máme v obci dostatek, jen by měl být zájem u zaměstnanců se
více snažit dělat pořádek v obci a k tomu i někteří zastupitelé.
Ještě 30.12.2021 byla DS odeslána výzva k podpisu smlouvy, kde jsme
obdrželi dotaci na „Mobilní zařízení pro kulturní akce v Křinicích“, kterých i
v časech Covidových pořádáme dostatek. V letošním roce – 11.6.2022 bude
obec Křinice pořadatelem Malého letního dovádění (sportovní soutěže mezi
obcemi). Tento ročník je již podruhé odložený – rok 2020 a rok 2021. V
loňském roce jsme též mohli pořádat Mezinárodní malířský plenér v celkové
částce 111.425,- Kč, kde byla poskytnutá dotace v částce 54.000,- Kč od
Královéhradeckého kraje. Malířský plenér, který vedla Mgr. Věra Kopecká
se povedl a všichni se k nám rádi vrací. Chválí si krásnou přírodu, příjemný
personál a rádi vidí paní starostku, která se snaží trávit čas i s účastníky.
V roce 2021 se zakoupilo 30 ks nových LED pouličních světel a s prací to
bylo za 365.976,- Kč, kde část byla v rozpočtu na rok 2021 a větší část byla
financovaná z uspořených peněžních prostředků minulých let. Pro rok 2022
je plánováno 250.000,- Kč. V obci máme 85 ks veřejného osvětlení.
Při rekonstrukci bytů v čp. 57 se též zhotovila ještě střecha, půda, fasáda a
schodiště na budoucí hasičské zbrojnici v částce 362 384,- Kč, které bylo z
rozpočtu obce (naspořené z minulých let).
V rozpočtu na rok 2021 byla vyčleněná částka 250.000,- Kč na opravy a
udržování Technických služeb, kde se zhotovilo sociální zázemí pro
zaměstnance, které může být využíváno i pro sportovce a to v budově tak
zvaná „Trafačka“ v částce 241.229,- Kč. S firmou Filipčík se ještě dohodla
práce vykopat vodu a kanalizace k této budově.
Z bývalého obecního úřadu se buduje nový byt, který je zatím v částce
98.000,- Kč + nově vyvložkovaný komín v částce 49.000,- Kč. Částka 98
tisíc byla v rozpočtu na rok 2021 a komín byl projednán v zastupitelstvu a
financován z úspor minulých let. Nyní se ještě dodělá výměník s dvěma
topnýma tělesama a připojí se akumulační kamna s připojením elektriky v
koupelně. To bude financované z rozpočtu na rok 2022. Máme v plánu
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předat novému nájemníkovi byt od února 2022, aby se již vracely
vynaložené finanční prostředky zpět do rozpočtu.
Pro Využití volného času dětí a mládeže jsme měli v rozpočtu 120.000,- Kč,
ale bylo využito pouze v částce 3.025,- Kč, zato na Ostatní sportovní činnost
bylo v rozpočtu na rok 2021 částka 25.500,- Kč a je vyčerpaná částka 49
215,- Kč. Obec musí pro sportovní činnost částku rozdělit, protože by se
měli sportovci, ale i naši hasiči také snažit dělat i činnost s mládeží, která
bude budoucností aktivit naší obce. Pokud se bude někdy žádat dotace, jak
na výstavbu sportovního areálu ( umělka jak si přejí sportovci), tak i na
činnost, je povinnost ze zákona mít volnočasové aktivity pro děti a mládež.
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly jsme měli v rozpočtu
420 000,- Kč a vyčerpali jsme k 30.11.2021 částku 472.957,- Kč. Příjem od
občanů je 347.433,- Kč. Upozorňuji občany, že pokud opravdu nebudou
dbát na to, aby nesplachovali tuk a vlhčené ubrousky do toalet, bude nás
všechny čekat ještě dražší stočné, než je pro letošní rok. A to ještě není
zaúčtovaný měsíc prosinec. V pondělí 3.1.2022 mě volali z Vaku Broumov,
že máme opět ucpanou čerpačku, i když se čistila 16. prosince 2021. V
příštím Občasníku Vám napíši, kolik to čištění přišlo obec navíc, které se
promítne v příštím roce na stočném. Obec částku, kterou zatím vydala (551
645,67 Kč) a přijatou částkou od občanů hradí ze svého rozpočtu. Ubytování
a stravování byl do konce listopadu příjem 607.133,- Kč a výdej 826.703,Kč. Za topení se vydalo místo 60.000,- Kč, částka 127.537,- Kč a není to
žádné zdražení uhlí, ale v množství uhlí. Při porovnání cen roku 2020 a
2021se to potvrdilo. To pocítíme v letošním roce, kde bude zdražení
opodstatněné. V obecním domě byla oprava větší za 129.227,- Kč a drobné
opravy byly v částce 66.000,- Kč. V těchto částkách jsou i opravy v kotelně,
která patří též k Obecnímu domu. Celkový příjem do 30.11.2021 byl v
částce 11.194.571,- Kč a výdej 10.135.163,- Kč.
V roce 2021 byl zahájen projekt „ Strategický plán obce“, kde jste obdrželi
dotazníky. Nyní v roce 2022 bude dokončen. Tak jako máme v Plánu
rozvoje obce, který byl aktualizován a schválen v roce 2016, tak nyní si
občané přáli, aby po obci jezdili řidiči opatrně (rychlé jízdy automobilů),
budování parkovišť a chodníků po obci, rekonstrukce a budování dětských
hřišť, podpora sportovního vyžití, výstavba rodinných domů, rozvoj
cestovního ruchu, obnova veřejného osvětlení a jiné. V roce 2022 se v
rozpočtu počítá přístavba a střecha s příslušenstvím na Obecním domě, kde
to bude velká investice. Pokud obec obdrží dotaci, pustíme se, jak si občané
přejí z minulého Plánu rozvoje obce a i nadcházejícího Strategického plánu,
výstavbu dětských hřišť v naší obci. Bude pokračovat rekonstrukce
veřejného osvětlení, tak doufám, že již v příštím zimním období bude
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osvětlení fungovat. Budeme muset také prořezat hodně stromy, které nás
zlobí hlavně při velkém větru. Bylo by dobré, kdybychom mohli veřejné
osvětlení vést v zemi, tím by tyto výpadky nebyly, ale bylo by to hodně
nákladné. Pro LEDky nebude také dobré, pokud je vítr, aby stále zkratovalo
naše osvětlení.
Máme také připravenou projektovou dokumentaci na zázemí pro sportovní a
spolkovou činnost ( budova ke sportovišti). Bez této budovy se nemůže
provozovat žádný sportovní areál. Přece tam nebudeme chtít chodit na
mobilní toalety nebo do křoví.
Ještě jsme podepsali SoD v částce 177.083,50 Kč vč. DPH s projekční
firmou na zbudování nového sociálního zařízení u sálu a rekonstrukce
sociálního zázemí k hospodě. Doufám, že poté seženeme peněžní prostředky
i dotacemi na realizaci.
Vím, že se to některým občanům nelíbí, že si dovolím bilancovat minulý rok
jako každý rok, ale takto se všichni dozvědí, co se v obci udělalo a co se
připravuje.
INFORMACE pro naše občany:
V letošním roce, opět nebudou chodit děti s Tříkrálovskou pokladničkou a
ta je nyní uložena na obecním úřadě. Pokud by jste chtěli přispět do
kasičky, můžete i zavolat na mobil: 731 411 849 a někdo se s ní u Vás
zastaví. Sbírka je do pondělí 10.1.2022 do 10ti hodin. Poté si kasičku
odveze paní z Charity Náchod.
V příloze máte připravený kompletní svoz odpadu na rok 2022. Také jsme
vložili i nový jízdní řád autobusů.
Připomínám, že máme novou „Obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství“, kde poplatek pro rok
2022 je na občana v částce 700,- Kč za rok.
Za splaškovou vodu – kanalizace je platba od 1. ledna 2022 v částce 38,- Kč
za m3 a pokud si budete chtít zvýšit zálohy, musíte přijít na obec, kde bude
sepsán nový dodatek.
Libuše Rosová, starostka
Nyní ještě příspěvek pana ministra vnitra ČR:
Milí čtenáři.
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Poslední den roku nutí k bilancování. Nebudu se ale pouštět do výčtu
úspěchů, zklamání, radostí a obav, které provázely letošní rok, rok 2021.
Chtěl bych udělat něco jiného. To, co děláme ve všední dny až nebezpečně
málo. Chci PODĚKOVAT.
DÍKY, DÍKY, DÍKY. Vám všem, kteří se staráte. Rozdáváte se. Pečujete.
Nezapomínáte a vnímáte. Chráníte a pomáháte.
Děkuji každé starostce a starostovi, kdekoliv v téhle zemi, kteří naplňují
podstatu své práce. Starají se. Jsou tu pro nás. V každý denní čas, bez
pracovní doby. Nesou kůži na trh, jsou hromosvodem negativních emocí,
vrbou, zpovědníkem, pokladníkem, projektovým či krizovým manažerem a
ombudsmanem v jedné osobě. Mluví s ministrem i bezdomovcem,
nerozlišují lidi podle politického názoru, sociálního ani společenského
postavení. Snaží se spojovat. Vytvářet komunitu. Pomáhat. Jistě to nejde
každý den. Ale už jen to, že to zkouší, jdou do toho, obětují vlastní pohodlí
..… už to si zaslouží velký DÍK!
A musím poděkovat i zdravotníkům. Ne jen specializovaným lékařům, ale
každé zdravotní sestřičce či sanitáři, kteří se o nás starají, drží nás za ruku a
nechtějí pustit. Každému řidiči sanitky, který se snaží na přecpaných
silnicích neztratit ani sekundu naší naděje. Zvykli jsme si, že tu jsou.
Bereme to jako samozřejmost našeho moderního života. A nemyslíme na to,
že mají své rodiny, životy a obrovskou únavu z toho, kolik práce a trápení
jim poslední roky přinesly. Můžeme jim pomoct vlastní zodpovědností. A
jednoduchým slovem DĚKUJI ukázat, že si jich vážíme a potřebujeme je.
Váš Vít Rakušan
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