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Vážení spoluobčané,
Máme tu opět nový rok, rok 2021.
Rok 2021 není jen údaj v kalendáři, ale pro
každého z nás znamená i začátek nových
plánů, předsevzetí a určení si nových cílů,
které bychom během roku chtěli uskutečnit v
soukromém i pracovním životě. Život člověka
je sám o sobě pestrý a každého z nás postihly
v roce 2020 jak zlé dny naplněné trápením, smutkem a nezdarem, tak i dny
dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrém je potřeba dále zůstat,
rozvíjet věci započaté a nebát se překážek, které nám nyní nová a složitá
doba připravila.
Při bilancování roku 2020 se ještě jednou podíváme, co se zastupitelstvu
podařilo, ale i nepodařilo a co se v tomto roce připravuje.
V roce 2020 jsme chtěli přivítat 3 nové občánky, ale při stávajícím
nouzovém stavu se to muselo odložit na rok 2021, hned jak to jen půjde.
Podařila se nám v roce 2020 dokončit rekonstrukce zbylé části komunikace
PC7 od Hvězdecké ke komunikaci Šlégl, kde se obec podílela ze svého
rozpočtu 1,8 milionu korun. Dále byla zhotovena dlouho očekávaná
komunikace za Obecním domem ke koupališti v Broumově, kterou
financoval celou s pomocí dotace Státní pozemkový úřad Králové hradeckého kraje. Obec získala také dotaci na dům čp.57, kancelář-bývalé
státní statky v částce 4,5 mil. Kč na kompletní rekonstrukci 4 bytů, kde 1
z nich je bezbariérový. Z obecního rozpočtu bylo dopláceno kolem 2,5 mil.
Kč. Jak budou provedeny všechny úpravy, připravíme pro občany „Den
otevřených dveří“. Jinak byla v letošním roce dosázena ještě II. Etapa
výsadby zeleně v extravilánu a to kolem nové cesty PC7 a místo
kůrovcových smrků na Mršníku byly vysázeny nové stromy za 1.356.065 Kč
s 3 letou údržbou těchto výsadeb. Dotace je schválená za 1.152.655,- Kč.
Co se nám nepodařilo? V roce 2020 se podala žádost na opravu nových
Technických služeb z druhé části bývalých státních statků, ale nebyli jsme
úspěšní, tak se budeme snažit získat ji příště. Podala se žádost i na kompletní
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rekonstrukci nové hasičské zbrojnice s klubovnou a vyjádření bude až
v letošním roce. Tam se dotace dělí na dotaci z Ministerstva vnitra ČR
v částce 50% nákladů, část z dotace Královéhradeckého kraje a z rozpočtu
obce. Tam se ještě neví, jestli Ministerstvo vnitra ČR a kraj bude mít
dostatek peněz, k tomu musíme mít na dofinancování i my. Nepodařila se
ještě ke konci roku podat žádost na místní komunikaci k nyní nově
opravenému domu bývalé státní statky, protože musí být projektová
dokumentace. Dříve stačilo prohlášení, že to je oprava – rekonstrukce
stávající cesty. Tím se musí nechat nejprve zadat projektová dokumentace na
tuto cestu. Zastupitelstvo má tím před sebou úkol rekonstruovat tyto
nemovitosti a ještě přístavba se střechou nad Obecním domem. Další úkol
pro rok 2021 je zajistit projektové dokumentace na 2 mosty ( na otočce a u
Dufků). Zadala se projektová dokumentace na novou budovu (za obecním
úřadem) pro sportovce a hlavně pro akce obce se složkami, které se
zaměřuje na děti a mládež. Nyní je ve fázi územního řízení ke stavebnímu
povolení. V roce 2020 se ještě získala dotace na část u kontejnerového stání
u Kulturního domu v částce 690.000,- Kč s dotací za 483.000,- Kč. Nyní se
bude podávat žádost o dotaci na parkoviště u Kulturního domu, aby už bylo
parkoviště kompletně opravené a u Obecního domu i pro nově vzniklý
obecní úřad.
Do Nového roku Vám přeji víc hezčích dní než těch horších, víc lásky než
nenávisti, víc hojnosti a radosti, než smutku a trápení.
Pevné zdraví a hodně úspěchu v pracovním i osobním životě.
Libuše Rosová, starostka

INFORMACE pro občany:
Tříkrálovská sbírka
V dnešním Občasníku Vás informuji: Přes všechny překážky, které nám
loňský a letošní rok připravil, jsem si dovolila jednu pokladničku přinést na
obecní úřad v Křinicích. Bude tu k dispozici pro všechny, kteří každoročně
přispívají, nebo by rádi přispěli, ale nouzová virtuální forma jim
nevyhovuje. Děkuji obci Křinice za vstřícnost a podporu této charitativní
události. Všem přeji zdraví v roce 2021.
asistent TS Ilona Patrná
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Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a
topenářů.
Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize,
kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční v ÚTERÝ dne 19.1.2021
-cena za kontrolu a čištění komínu je 350 kč
-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 kč
-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 kč
Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

Vznikají nové strategické plány pro obce Broumovska
Jak jsem Vás již informovala v minulém Občasníku, musí se vytvořit
pracovní skupina, která bude připravovat a dávat směr dalším generacím, co
by se mělo vylepšovat v naší obci. Pracovní skupina by měla mít minimálně
5 členů, kteří budou spolupracovat s DSO Broumovsko. DSO metodicky
zastřešuje a koordinuje zpracování strategických dokumentů a nechává
vypracovat i koncepce, pasporty a generely, které následně budou obcím k
dispozici – například koncepce dopravy v klidu či koncepci odpadového
hospodářství; pasport zeleně a dopravního značení nebo generel obslužnosti
mostní sítě. Pokud by jste někdo měl zájem se zapojit, buď napište maila
(starosta@krinice.cz) nebo přijďte na obecní úřad. Kdo máte nějaké
připomínky a náměty, jak se to má dělat v naší obci, tak nyní máte
příležitost. Jinak to bude opět na lidech, kteří mají pro svoji obec zájem něco
zdarma dělat. Strategické plány něco stojí a aktualizují se tak za 10 let.
Pracovní skupiny začnou pracovat již od poloviny ledna 2021.
V tomto Občasníku máte ještě přílohou nový rozpis na rok 2021 pro svozy
komunálního odpadu, plastů a papíru. Ke svozu ještě Vás musím iformovat,
že zastupitelstvo na svém zasedání ke konci roku 2020 odsouhlasilo částku
pro rok 2021 v částce 600,- Kč na osobu a rok, pro podnikající FO a firmy to
je za 2.000,- Kč/ rok. V tomto poplatku je běžný svoz komunálního, velko objemového a nebezpečného odpadu. Od roku 2021 je platný nový zákon o
systém svozů odpadů, ale v platbách se to promítne až od roku 2022. Tak
rychle, se to nepodařilo téměř žádné obci dát do vyhlášky. Můžeme se však
připravit, že to nebude pro žádné zastupitelstvo lehká a populární oblast.
Libuše Rosová, starostka obce
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EDUMED provádí preventivní POC antigení testy na COVID-18 pro
širokou veřejnost
Na test je možné se objednat pouze prostřednictvím webu: covid.edu-med.cz
Praktický lékař BROUMOV (ordinace Dr. Kučery)-tř. Masarykova 30,
Broumov
Čtvrtek 7.1.2021 od 13,30 – 17 hodin
Pátek
8.1.2021 od 13,00 – 15 hodin
Středa 13.1.2021 od 07,00 – 11 hodin
Čtvrtek 14.1.2021 od 13,30 – 17 hodin
Pátek 15.1.2021 od 13,00 – 15 hodin
Důležité informace také najdete na stránkách města Broumov, na webu:
https://www.broumov-mesto.cz/
Kde najdete také i provozní dobu, která je stále omezena. Totéž platí i pro
obecní úřad v Křinicích.
Úřední hodiny jsou v pondělí od 9,00 hodin – 11,00 hodin
Ve středu od 15,00 hodin - 18,00 hodin
Ostatní dny pouze po telefonické domluvě.
Obecní knihovna má také stále zavřeno. Nelze chodit do knihovny v těchto
omezujících dnech a to již od vyhlášení nouzového stavu.
Děkujeme za pochopení
Za obecní úřad Martina Válková

Vydal Obecní úřad v Křinicích 7.1.2021, náklad 180 výtisků, www.krinice.cz
Své příspěvky do Občasníku můžete vložit na obecní úřad do schránky nebo na starosta@krinice.cz
nebo krinice@tiscali.cz
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