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Vážení spoluobčané, v našem časopise se
snažíme informovat občany o dění v obci a co
projednávalo zastupitelstvo.
Ve dnech 20. až 27 června 2021 se
uskutečnil v naší obci tradiční, již IX. ročník
„Malířského plenéru“ a to za finanční podpory
Královéhradeckého kraje v částce 54.000,- Kč.
Již v sobotu 19.6.2021 se sjížděli 5 účastníků,
kteří přijeli z daleké vzdálenosti – téměř 400 km (Tarnowské Gury) z Polska
a i 3 účastníci ze Slovenska (z Vysokých Tater). V neděli dopoledne
20.6.2021 přijeli již ostatní účastníci z Čech a z Polska. Po oficiálním
přivítání paní starostkou se rozjeli malíři po okolní broumovské krajině, aby
si řekli, co budou malovat. Někteří malíři již začali malovat ještě v neděli. V
úterý se pro účastníky, hosté a veřejnost konal večer poezie. Jako vždy, jste
mohli všichni občané sledovat malování v přírodě i u domů. V sobotu
proběhla vernisáž na náměstí v Broumově – okolo morového sloupu, kde
všichni kolemjdoucí si mohli prohlédnout nově namalované obrazy a tentýž
den odpoledne proběhla vernisáž v učebně Obecního domu v Křinicích.
Těšili jsme se všichni hojnou účastí hostů a občanů z Křinic.
Zastupitelstvo obce Křinice dne 9.6.2021 schválilo celoroční hospodaření
obce a závěrečný účet obce za rok 2020 vč. zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2020, dále projednávání závěrečného účtu obce Křinice
uzavírá s vyjádřením souhlasu bez výhrad a účetní závěrku obce Křinice
sestavenou ke dni 31.12.2020 vč. výsledku hospodaření obce za účetní
období roku 2020. ZO Křinice vzalo na vědomí zprávu o ověření souladu s
Politikou územního rozvoje ČR, se Zásadami územního rozvoje
Královéhradeckého kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem
kraje. Zastupitelstvo obce Křinice vydalo Změnu č. 3 Územního plánu
Křinice postupem podle §171 a násl. zákona č. 500/2004 -Sb., správní řád, v
platném znění a v souladu s §6 odst. 5 písm. c) a §43 odst. 4 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
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pozdějších předpisů. Obec Křinice vydalo informaci občanům v Křinicích o
zařazení žádostí o byt v č.p. 57, kde budou stanoveny podmínky dle
investičního záměru podpora výstavby obnovy. Termín vyvěšení do
30.6.2021. ZO Křinice schválilo darovací smlouvu pro Nadační Fond
Hospital Broumov v částce 5000,- Kč. Dále na svém zasedání zastupitelstvo
schválilo podání žádosti z výzvy Program Rozvoje Venkova na 1 stan a 10
pivních setů, dále určilo pětičlennou výběrovou komisi, kde stanovili členy,
kteří jsou pouze v zápise ze zastupitelstva (dle GDPR). Zastupitelstvo obce
se sešlo opět 7. července 2021 a schválilo přidělení bytu č. 4. panu M. K.
staršímu z důvodu invalidity a tím potřebnosti bytu. Dům je částečně
bezbariérový, přidělení bytu č. 2. slečně V. V. a T. N. z důvodu – mladý
začínající pár, s předpokladem nového rodinného soužití, přidělení bytu č. 3.
panu T. B. z důvodu - mladý začínající pár s předpokladem nového
rodinného soužití, přidělení bytu č.3. slečně V. B. a V. P. z důvodu - mladý
začínající pár s předpokladem nového rodinného soužití. Zastupitelstvo obce
Křinice schválilo zadání studie na další možné byty v č.p. 57. Město
Meziměstí vydalo petici na obnovení zdravotní péče, paní starostka nechala
kolovat k podpisu a vysvětlila, že by se všichni občané měli zajímat o
dostupnost zdravotní péče. Nyní mladí lidé musí dojíždět i třeba do Hradce
Králové (80 km) za zubařem, za obvodním lékařem a dětským lékařem
jezdit až do Náchoda je již normální. Zastupitelstvo obce Křinice vzalo na
vědomí rezignaci paní Lenky Matějů z funkce místostarostky a člena
zastupitelstva a na funkci místostarostky byla zvolená paní Lenka Therová,
doplnění nového člena do zastupitelstva panem Josefem Vosikou, který
složil slib a stal se novým zastupitelem. Zastupitelstvo obce Křinice
schválilo příspěvek na školní potřeby v částce 500,- Kč na žáka od 1 - 9
třídy. Paní starostka přednesla zastupitelům žádosti občanů (zastupitelé měli
již k prostudování včas před zastupitelstvem) na pozemek p.č. 2623/22,
který byl rozdělen GP již v roce 2018. Záměr byl řádně vyvěšen od 2.7.2021
do 24.8.2021 (v den zastupitelstva byl sejmut) s minimální cenou 60,Kč/m2. Byly projednány zájemci o koupi části pozemků třem zájemcům.
Nikdo jiný se nepřihlásil. Nabídka byla za 72,- Kč/ m2. Prodej byl
odsouhlasen s touto cenou pro všechny tři zájemce. Zastupitelstvo obce
schválilo opravu komína k bytu Křinice čp. 45 (bývalý obecní úřad) za
částku 62.000,- Kč, kterou provede pan Václav Netík, kominictví Rožmitál.
Zastupitelstvo obce Křinice schválilo vyúčtování faktury v částce 241.229,Kč včetně 21% DPH k trafostanici, která bude sloužit zatím pro
zaměstnance. Ještě se musí přivést voda a kanalizace, která je domluvena, že
zhotoví firma Filipčík. Zastupitelstvo obce Křinice schválilo ukončení a
zrušení ČSOB stavební spořitelna Liška, a.s., Radlická 333/150, Praha, č.
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Smlouvy 1846935701. Zastupitelstvo obce Křinice schválilo předsedu
finančního výboru pana Vosiku Josefa a doplnění kontrolního výboru o paní
Zlámalovou Dagmar. Zastupitelstvo obce Křinice bere na vědomí rezignaci
pana Josefa Lhotského ze zdravotních důvodů a doplnění novým členem
zastupitelstva panem Pavlem Heinzelem, který složil slib a stal se novým
členem zastupitelstva. Zastupitelstvo obce Křinice dne 13.9.2021 schválilo
nájemní smlouvy k bytům v bytech č.p. 57. Zastupitelstvo obce vzalo na
vědomí tři žádosti na odkoupení části pozemku 4502/1, kde se bude vše dále
projednávat v zastupitelstvech, jestli pozemek prodat či neprodávat.
Zastupitelstvo obce Křinice nesouhlasí s pořízením elektronické desky.
Zastupitelstvo obce Křinice schválilo
ukončení rozvozů obědů z
ekonomických důvodů (byl pouze jeden oběd) a to od 1.10.2021. Dále se
připravuje
rozpočet
na
rok
2022.
Libuše Rosová, starostka
INFORMACE pro naše občany:
Křinická Holuběnka na Americe
Jen několik mykologických spolků v České republice pořádá soutěže
v poznávání hub. Můžeme vzpomenout dříve tradiční „Náchodský
Křemeňák“, který však nemá tak vymezená pravidla hry a nemá kategorie.
Po tomto vzoru jsme tedy spolu s členy našeho spolku 28.8.2021 uspořádali
soutěž „Křinická Holuběnka na Americe“. Na tomto názvu jsme se shodli,
neboť holubinky (lidově „holuběnky“) jsou nejpočetnějším rodem hub
známým u mnohých druhů jedlostí i vysokou kulinářskou kvalitou. Trasu
jsme zvolili s ohledem na nejisté počasí turisticky nenáročnou. V 9.34 jsme
se sešli na vlakové zastávce, Březová u Broumova, v počtu 17 účastníků a
vyrazili směrem na Pasa. Trasa pokračovala kolem Kaple sv. Huberta, kde
jsme se společně vyfotili. Cestou na Ameriku jsme našli asi 82 druhů hub.
Zajímavý nálezem byl ohrožený druh z Červeného seznamu, trsnateček
kosťovitý (Osteina obducta), rostoucí typicky na řezných plochách
modřínových pařezů. Houba byla pouze určena a ponechána na místě.
Zasluhuje ochranu. Již za mírného deště jsme dorazili do restaurace
Amerika, kde jsme poobědvali. Vlastní soutěž sestávala ze 30 druhů, které
jsme během vycházky viděli nejčastěji, a 2 bonusových, které byly pak
méně obvyklé. Soutěžících byl menší počet. V kategorii Děti 4 účastníci,
v kategorii Houbaři 8 účastníků a kategorie Mykologové byla obsazená
pouze kolegyní, předsedkyní Mykologického spolku Lomnice nad Popelkou.
Neznamenalo však, že umístění v soutěži bude pro všechny soutěžící. Děti
musely poznat z 30 druhů minimálně z 10 s českým názvem, houbaři
minimálně 15 druhů a mykologové alespoň 20 druhů s převahou latinského
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názvosloví. Celkově hodnotím pozitivní až zapálený přístup soutěžících
s velmi slušným umístěním. Výherci si odnesli houbové sadby hlívy ústřičné
a houževnatce shiitake, fotografické atlasy hub a pexesa či různé doplňky
s tématikou hub a jejich osvětou. Pro neúspěšné pak byly připraveny i ceny
útěchy. I přes nepřízeň počasí považuji akci za zdařilou a všem
spolupořadatelům mockrát děkuji: Pavel Mornštain (fotodokumentace),
Helena Wiplerová (pokladník) a Anna Týfová (zásobování hub a
organizace). Veliký dík patří zastupitelstvu obce Křinic a penzionu Amerika
za sponzorské dary a poskytnutí prostor. Spolupracovat nám bylo potěšením
a při zachování přízně se budeme těšit na další ročníky této osvětové akce
v oblasti
mykologie
a
prevence
houbových
otrav.
RNDr. Jan Wipler, předseda Mykologického spolku Broumov. Účastníci
tohoto článku souhlasí s uvedení jmen dle GDPR.

Dne 28. – 29. září bude v obci Křinice chodit kominík pan Jaroš. Pokud
máte zájem o vyčištění komínu, nahlaste se prosím na Obecním úřadě v
Křinicích nebo na telefonu: 604 757 315 – Martina Válková nebo
731 411 849 – starostka, Libuše Rosová
Marius Pedersen provede ve naší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne: 19. října 2021
Stanoviště: 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

Vybírané nebezpečné odpady:
oleje a nebo tuky , barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny,
hydroxidy, fotochemikálie, detergenty, odmašťovací prostředky, staré léky,
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pesticidy, akumulátory (i plné), pneumatiky (osobní)
monočlánky, elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.
ledničky, mrazničky, televizory, zářivky, výbojky
Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje,
monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný
odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU!
VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU !
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ !

Libuše Rosová, starostka

PŘIPRAVOVANÉ AKCE ještě v roce 2021
Hasiči a Jitřenky zvou děti a hravé dospělé v úterý 28.9.2021 do Křinic na
Pouštění draků ve 14,30 hodin na kopci za kovárnou
Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné
S sebou draky všeho druhu a dobrou náladu, Plakáty jsou na webu obce.

Další připravované akce:
Během října proběhne vítání občánků, které se v době Covidu 19 nemohlo
konat. Včas dáme vědět těm, kterých se to týká.
Jitřenky pro nás připravili 6. listopadu helloween, který se bude konat v Kulturním domě na sále.
Dále 27. listopadu bude rozsvícení stromku u Obecního domu s možností si
opět vyrobit vánoční výzdobu.
Pátého prosince proběhne též vánoční jarmark s Mikulášem, který se bude
konat na sále v Kulturním domě.
Informace pro děti a rodiče:
Oznamujeme rodičům s dětmi, že zastupitelstvo schválilo příspěvek na
školní potřeby v částce 500,- Kč na žáka od 1 - 9 třídy, který si vyzvedněte
nejdéle do 20.12.2021 na obecním úřadě v úřední dny.
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Hasiči v neděli 19.9.2021 uctili památku zesnulých kolegů
K uctění památky dvou hasičů jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce
Koryčany, zesnulých při výbuchu rodinného domu v Koryčanech dne
15.9.2021, vydal generální ředitel Hasičského záchranného sboru České
republiky, genmjr. Vladimír Vlček, rozkaz.
19. září 2021 byly na budovách HZS ČR, po celé ČR, vyvěšeny černé
vlajky symbolizující smutek nad tragickou ztrátou těchto dvou našich
kolegů, případně budou staženy stávající vlajky na půl žerdi. Stejný
den, v pravé poledne, po celé ČR, vyjela technika HZS ČR před
hasičské stanice se zapnutým výstražným světelným zařízením (bez
zvukového signálu) a jejich osádky nastoupili v zásahovém oděvu k
uctění památky zesnulých hasičů minutou ticha, pokud tomu nebránilo
plnění služebních úkolů.
K tragické události došlo dne 15. 9. 2021. Ve 12:36 hodin přijalo krajské
operační a informační středisko HZS Zlínského kraje událost o narušení
plynového potrubí v rodinném domě v Koryčanech na Kroměřížsku. Na
místo vyjela místní dobrovolná jednotka hasičů, a také profesionální hasiči z
Morkovic-Slížan a Kroměříže.
V době příjezdu dobrovolné jednotky došlo k výbuchu a destrukci domu, při
které jeden z hasičů utrpěl vážná zranění, kterým i přes veškerou snahu
zasahujících kolegů na místě podlehl. Další ze zasahujících hasičů se ocitl
pod sutinami domu. Dva hasiči byly s těžkými zraněními transportováni do
nemocnice. Okamžitě byly vyslány další jednotky dobrovolných a
profesionálních hasičů z blízkého okolí, které se připojily ke svým kolegům
na místě zásahu při odstraňování sutin rodinného domu, ve snaze zachránit
svého kolegu. Velitel zásahu na místo povolal psy vycvičené pro vyhledávání
v sutinách, dále ostravské kolegy zařazené do USAR týmu, speciální
techniku z Jihomoravského kraje a kolegy ze Záchranného útvaru HZS ČR
se speciální těžkou technikou. Po usilovném odklízení byl náš kolega,
dobrovolný hasič nalezen, bohužel již bez známek života.
Na místě zasahovalo přes 80 hasičů, z HZS ZLK, HZS JMK, HZS MSK, HZS
OLK a Záchranného útvaru HZS ČR, kteří se podíleli na záchranných a
likvidačních pracích po výbuchu a také na poskytování psychologické
pomoci pozůstalým i zasahujícím hasičům. Při zásahu jsme spolupracovali s
dalšími složkami IZS, Policií ČR a ZZS.
Od 1. 1. 2001, kdy vznikl Hasičský záchranný sbor České republiky, bylo při
zásazích usmrceno celkem 24 hasičů, z toho 11 profesionálních a 13
dobrovolných. 5817 profesionálních a 2796 dobrovolných hasičů bylo při
zásazích zraněno.
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Vážení občané, ve dnech 8. a 9. října 2021 proběhnou v našem státě volby
do Parlamentu ČR. Volební místnost je připravena v Kulturním domě –
vchod ze štítu. Volební komise v Křinicích se na Vás bude těšit.
Jako každý rok, připravili jsme pro Vás i letos kalendář na rok 2022. Každá
domácnost obdrží 1 ks kalendáře do Vašich schránek. Pokud ho nebudete
mít u tohoto Občasníku, nemáte vhodnou schránku a můžete si ho
vyzvednout na obecním úřadě v úřední dny.

Vydala Obec v Křinicích 20.9.2021, náklad 180 výtisků, www.krinice.cz
Své příspěvky do Občasníku maximálně 1 na A4 můžete vložit na obecní úřad do schránky, na mail:
starosta@krinice.cz nebo krinice@tiscali.cz Náš časopis stojí také peníze a článek na 4x A4 je
nákladný.
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