OBČASNÍK
KŘINICE
XVIII.ročník

srpen 2020

Vydává OÚ Křinice

Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 22 června
2020 schválilo:
Kontrolu plnění usnesení z minulého
zastupitelstva obce Křinice, kde Usnesení č.
15/5/2020 je neplatné, protože si musí
zastupitelstvo dle § 84, odst.4 zákona
128/2000Sb, dočasně tento nájem vyhradit a
poté může hlasovat.
Zastupitelstvo obce si dočasně vyhradilo nájemní smlouvu paní Taťány
Čarné na pronájem pohostinství obce Křinice a schválilo odpustit paní Čarné
Taťáně nájem pro hospodu za období 12.3.2020 až 17.5.2020, dočasnou, tzv.
na dobu trvání nouzového stavu, dále schválilo půjčku na nový kotel v
částce 30 000 Kč pro pí L. K. s úrokem 1%, se splatností do jednoho roku.
Zastupitelstvo obce Křinice schvilo smlouvu o dílo na projekt "Sadové
úpravy vybraných lokalit v extravilánu obce Křinice č. projektu
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_088/0010984". Ukládá starostce podepsat SoD.
Zastupitelstvo obce Křinice schválilo podání žádosti o dotaci přes DSO
Broumovsko o elektronizovanou úřední desku, kde dotace bude 95%
uznatelných nákladů. Zastupitelstvo obce Křinice schvaluje kupní smlouvu
pro pana Bažouta Vlastimila, zastupitele na pozemek p.č. 4302 v k.ú
Křinice. Návrh na vklad hradí kupující. Zastupitelstvo obce souhlasí se
zadáním výzvy na vybudování celého parkoviště u hospody- u kontejnerů z
asfaltu a z částí zatravňovacích desek. Zastupitelstvo obce svaluje
„SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KŘINICE
NA ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VEŘEJNOU LINKOVOU
DOPRAVOU“.
Zastupitelstvo obce Křinice na svém zasedání dne 29. 6. 2020 projednalo
Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019, vč. zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 a projednání závěrečného
účtu Obce Křinice uzavírá s vyjádřením souhlasu bez výhrad, Zastupitelstvo
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obce Křinice schválilo Účetní závěrku Obce Křinice sestavenou ke dni
31.12.2019 vč. výsledku hospodaření obce za účetní období 2019.
Zastupitelstvo obce Křinice schválilo zadání projektové dokumentace na
opravu mostku u otočky autobusu.
Zastupitelstvo obce Křinice schválilo zadání projektové dokumentace na
sociální zařízení v Kulturním domě.
STATEK BROUMOVSKÉHO TYPU
Roku 1213 daroval český král Přemysl Otakar I. Okolí Broumova a Police
nad Metují břevnovským Benediktinům. Okolí Police bylo kolonizováno
českým obyvatelstvem, okolí Broumova německými přistěhovalci. Ti
přinesli své stavební zvyklosti, mezi nimiž i typ čtyřdílné dispozice statku
kolem dvora. Obydlí kolem centrálního dvora je jedno z nejstarších a
nejběžnějších schémat obytných budov ve světě. Obvykle se dvorové
dispozice nacházejí v regionech s nepříznivým klimatem. Mnohatisíci letou
tradicí má obestavěný dvůr v muslimských zemích, kde nabízí úkryt přede
sluncem, v oblastech jižní Francie, a u nás např. na Poličsku a Vysočině.
Struktura hradů a zámků všech časů toto schéma zachovává až do baroka z
důvodu obrany. Broumovský typ statku pochází z krajů, odkud přicházeli
kolonizátoři, z Durynska a Frank( část spolkové země Bavorsko).
Zajímavou fází vývoje broumovského statku je doba kolem poloviny 19.
století. Po pozvolném nástupu celozděných staveb přichází roku 1816 úplný
zákaz dřevěných staveb. Tak se utvářejí regionální podoby zděných staveb,
dnes typické pro Jižní Čechy, Severní Čechy, (Ústecko, Litoměřicko,
Českolipsko) nebo oblast malé Hané ( Šumpersko).
Na Broumovsku se zakládaly tzv. Lánové vesnice kolem potoků. Statky se
nachází dál od toku potoka, je to výhodnější v případě záplav. Statky se
orientovaly hlavní obytnou budovou kolmo k cestě a rovnoběžně s lány
polností, které od statku vybíhaly směrem od vesnice. V údolí potoka se
zakládaly mlýny, kovárny, chalupy a později i všechny další provozy. Pro
umístnění statků platí, že zvolily nejvýhodnější polohu směrem k vesnici,
polnostem a hlavně přírodním podmínkám. Čtyři křídla statku jsou tvořena
hlavní obytnou budovou, naproti je stodola do polí bývá kolna a do cesty
výměnek. Existuje ale mnoho variant tohoto pravidla. Čtyři budovy statku
jsou propojeny ohrazením tak, aby dvůr bylo možné uzavřít. Většinou jde o
plné zdi z kamenného zdiva s bránami a brankou směrem k cestě. Pro tak
složité stavby, jako jsou zděné broumovské domy bylo třeba zvát stavitelů,
kteří vypracovávali projekty. Plány se pořizovaly často i na přestavby, jak
dokládala jednoduchá projektová dokumentace.
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Informace pro občany:
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.
s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
č. 110060715119 ve Vaší obci : Křinice Dne 09.09.2020 od 7:00 do 17:00
hodin, Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně
adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách
https://www.cezdistribuce.cz/odstavky. Na uvedených webových stránkách
se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání
oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž
provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických
komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně
nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a
spolehlivého
provozu
distribuční
sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
Tím také oznamujeme, že obecní úřad Křinice ruší v tento den úřední
hodiny.
Z důvodu narůstajícího množství odpadů navážených na překládací stanici v
Heřmánkovicích Vás prosím o pochopení a spolupráci při využívání tohoto
střediska. Kapacita tohoto střediska je dána platnou legislativou a není
možné překročit množství přijímaných odpadů. Proto Vás prosím, abyste
případné návozy předem telefonicky/mailem konzultovali s panem
Hamerským/ paní Harbichovou. Pokud nám to provozní podmínky dovolí
samozřejmě od Vás odpad převezmeme na středisku v Heřmánkovicích. Bez
předchozího vzájemného odsouhlasení návozu bude nutné odpad přepravit
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na skládku v Bohuslavicích u Trutnova. Potřebnou průvodku pro odvoz
odpadů na skládku do Bohuslavic Vám na základě žádosti vystaví paní
Dostálková/ paní Harbichová. Předem Vám děkuji za pochopení Marius Pedersen a.s.
Hana Dostálková, obchodní zástupce provozovny Náchod

Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu ve Vašem okolí.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Obec KŘINICE a společnost Marius Pedersen a.s.
si Vás dovoluje upozornit, že dne 22.10.2020 pro Vás zajistili svoz
velkoobjemového odpadu
Obec i svozová firma má zájem na tom , aby jste měli možnost zbavit se
legálně odpadu, který se nevejde do sběrných nádob
(matrace,koberce,nábytek atd. ) a odpadu , který nepatří do sběrných nádob
jako např. papír, železo, plastové výrobky, pneumatiky
Odpad uložte u sběrných nádob ( popelnice ) u domů
Tento svoz provede několik vozidel a každé vozidlo odveze určitý druh
odpadu . Proto je důležité , aby jednotlivé druhy byly uloženy u
sběrných nádob viditelně odděleně
a tak , aby je bylo možné naložit. Netvořte nepřehledné haldy odpadů .
1. Popelářské auto bude sbírat - Odpad, který se nevejde do popelnice staré matrace (velikost max. na jednolůžko), starý nábytek maximálně do
velikosti šatní skříně), koberce , atd, Ostatní odpad musí být v pytlích ,
krabicích nebo svázaný tak , aby jej obsluha vozu mohla naložit – drobný
odpad volně pohozený na zemi nebude posádka vozu sbírat.
2. Avia bude sbírat
Papír – noviny a časopisy dohromady pevně svázané, kartonový papír
zvlášť pevně svázaný
Pneumatiky z osobních vozidel – včetně disků
Železo ( drobné části v sudech , kbelících atd )
Noviny , časopisy a kartonový papír chraňte před případným deštěm .
Posádky jednotlivých vozů naloží ručně denně několik tun odpadu a
proto Vás tímto prosíme o dodržení podmínek uložení .
Dbejte prosím i o bezpečnost silničního provozu .

Odpad připravte u sběrných nádob v 7.00 hodin.
Neodvezeme lednice,televize,elektrozařízení a nebezpečné odpady.
Svoz těchto odpadů se uskuteční ve Vaši obci dne 24.9.2020
Případné dotazy ke svozu velkoobjemových odpadů zodpoví :
Za Marius Pedersen a.s. Josef Hamerský
telefon: 493 646 150, 606 632 232
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
vytříděného z komunálního odpadu
Obec Křinice a společnost Marius Pedersen a.s.
si Vás dovoluje upozornit, že dne 24.9.2020 zajistili svoz nebezpečných
odpadů a elektrozařízení pro občany
Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:
Motorové,převodové a mazací oleje, barvy, ředidla, pryskyřice, lepidla,
rozpouštědla,odmašťovací přípravky, fotochemikálie (všechny tyto odpady
v uzavřených nádobách), léky, pesticidy, (zahradní chemie včetně obalů ),
baterie ( suché články ), akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem
rtuti, televizory,monitory, lednice a ostatní elektrozařízení (PC,mikrovlné
trouby,mobily,rádia,vysavače,žehličky apod.)
Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do tohoto svozu
nepatří.
Svoz proběhne zastávkovým způsobem. Obsluhou svozového vozidla bude
odpad přebírán přímo od občanů .
Občan předloží obsluze vozidla doklad o zaplacení svozu směsného
komunálního odpadu na rok 2020.
Odpad nesmí být shromažďován na určených místech před příjezdem
svozového vozidla. Odpad nesmí být shromažďován na jiných místech –
odpad odložený na jiných místech nebude odvezen.
SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU.

Čtvrtek 24.9.2020
Křinice

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

Případné dotazy zodpoví :
Za Marius Pedersen a.s. Josef Hamerský telefon: 493 646 150, 606 632 232
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu
ve Vašem okolí
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Královéhradecký kraj plánuje další, tentokrát zřejmě již poslední výzvu
„kotlíkových dotací“. Rada Královéhradeckého kraje schválila na svém jednání
8.6. 2020 vyhlášení průběžné výzvy, tentokrát 20OPK01, bude poslední výzva na
kotlíkové dotace probíhat začátkem září 2020. Text výzvy je zveřejněn již od
1.7.2020 na úřední desce kraje. Pokud občané naší obce budou mít zájem zjistit
konkrétní informace ohledně kotlíkových dotací - zaregistrování pořadového
čísla, podání žádosti, vyúčtování, atd., je možné toto konzultovat přímo s
pracovníky “kotlíkových dotací“ Královéhradeckého kraje na jejich webu.
Libuše Rosová, starostka
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 163,75 kilogramů starých spotřebičů
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužitelné elektrospotřebiče se již
několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění
a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti
ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových
plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové
společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Z certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že
občané naší obce v loňském roce vyřadili 163,75 kilogramů elektra. Tím, že jsme
ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 3,97 MWh elektřiny, 282,10 litrů
ropy, 15,16 m3 vody a 0,07 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 0,73 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 3,14
tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si
uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické
energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy
potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní
zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů
ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si
zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k
dispozici více než 17000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v
ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci.
Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné
elektrozařízení. Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít
nejbližší
sběrné
místo
na
www.sberne-dvory.cz
nebo
na
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www.cervenekontejnery.cz.
Naše obec získala od Královéhradeckého kraje a společnosti ASEKOL a.s.
speciální cenu Královéhradeckého kraje a kolektivního systému ASEKOL za rok
2019 ve zpětném odběru drobných elektrozařízení skupin 3,4,7,8 a 9 částku
20 000 Kč. Soutěž proběhla v rámci krajského projektu „ Čistá obec, čisté město,
čistý kraj“.
Lenka Matějů, místostarostka

Zvu Vás a Vaše rodinné příslušníky na přátelské posezení u příležitostí
765. výročí založení obce Křinice a tradičních dožínek dne 29.08.2020 v
Křinicích v areálu bývalé školy. Zahájení akce ve 13.00 hod. u kovárny.
Občerstvení zajištěno.
S pozdravem JUDr. Bohuslav Steiner v.r.

honební starosta
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Připomínky občanů:
Příprava aktuální strategie rozvoje obce Křinice
V posledním Občasníku Křinice se na str. 9 nachází výzva k zapojení se do přípravy aktuální
strategie rozvoje obce Křinice a k tomuto článku je připojen Dotazník- průzkum. V souvislosti s tím
mně napadá několik zásadních připomínek.
Na webových stránkách obce jsem nenalezl dokument z roku 2011, který by se zabýval rozvojem
obce, ale nalezl jsem tamtéž

Plán rozvoje obce Křinice ze dne 12.1.2016 (36 stran) a Akční plán

pro období 2016-2018, který je součástí tohoto Plánu rozvoje.
Vzpomněl jsem si, že Plán rozvoje obce Křinice ze dne 12.1.2016 si zastupitelstvo obce nechalo
zpracovat soukromou firmou.
V úvodu tohoto dokumentu se praví:Tento plán rozvoje obce vnikl za účelem dlouhodobé koncepce
rozvoje s ohledem na priority rozvoje. Součástí plánu je i analýza stávající situace, která zahrnuje
výsledky dotazníkového šetření, která proběhlo mezi obyvateli obce. Obec měla 419 obyvatel a
výsledkem tohoto šetření bylo 18 vyplněných dotazníků (4%). Dále se proto v tomto dokumentu
konstatuje,že obyvatelé neprojevili velkou aktivitu ve snaze zapojit se do plánování rozvoje obce.
Mohu jenom konstatovat, že není se čemu divit. V dokumentu je precizně na 90% textu popsáno od
umístění obce až po počasí v obci vše možné, ale rozvoji obce je ponechána malá část. Z
dokumentu jsem se také dozvěděl, cituji, že „ v obci máme pouze Městský úřad a také – náměty a
vzkazy pro vedení města“. Opisovači těchto dokumentů svá díla po sobě ani nečtou. Jsem
přesvědčen, že nový Plán rozvoje obce Křinice bude opět zpracovávat nějaká „sociologická firma“,
stačí opsat ten původní, změnit jenom několik čísel, v obci přibyli obyvatelé atd.
Dotazník, který jsme obdrželi v posledním občasníku je hodně stručný, otázky v něm uvedené jsou
stejné jako v roce 2016 a mohu garantovat skoro stejný počet respondentů, kteří jej vyplní. Chtěl
bych se dozvědět kdo tyto otázky vypracoval a co tím sledoval. Pokud by chtělo obecní
zastupitelstvo OPRAVDU znát odpovědi na otázky tykající se rozvoje naší obce, mohlo by ušetřit
další peníze za externí zpracování. . Stačilo by zapojit, podle hesla :„když nejde Mohamed k hoře,
musí jít hora k Mohamedovi „ občany naší obce, vytvořit spolu se členy zastupitelstva tříčlenné
komise a obejít jednotlivé občany a vyptat se jich na jejich názory a problémy a zhodnocení práce
zastupitelstva. To by byla přímá demokracie. K tomu ovšem nedojde, dozvěděli bychom se
nepříjemné pravdy.
Jak bychom mohli objektivně posoudit rozvoj obce, když nikdo nesložil účty z předchozího
zaplaceného a schváleného Plánu rozvoje obce na r. 2016-2018 (na webových stránkách obce jsou
vyhodnocené jen tři úkoly z Akčního plánu)? A proč se nový plán nedělal už pro roky 2019-20?
Shrňme si, jak se naše obec rozvíjela v minulé období, mám na mysli realizované investiční akce.
Byla vybudována kanalizační síť, to je dobře. Ale dodnes není řada obyvatel naší obce na ní
připojena.. Vybudovali jsme za desetitisíce dva milníky za obcí, podle kterých se mají orientovat
svatojakubští poutníci, až tudy půjdou. Mohou potom zahnout do aleje v polích (k Mršníku), která
vede odnikud nikam, také nebyla zadarmo.
Do opravy a zvelebení bývalé školy- Obecního domu jsme dosud vložili podle mých odhadů cca
sedm milionů korun. Poslední akce, projektant Rak výtah do 1.patra, výstavba vchodu s chodníkem,
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který se neumí strefit do dveří, bourání kleneb atd., stála 1.8 milionu korun. Stále nás čeká rozsáhlá
rekonstrukce střechy tohoto objektu za další milionové částky. Stropní trámy jsou zteřelé a
rekonstrukce bude náročná.
Dále jsme koupili za částku cca 3 miliony korun starou stodolu z roku 1890, ve které byla umístěna
čistička obilí a objekt bývalých dílen po státním statku. V těchto objektech má být vybudováno
zázemí pro technické služby obce, dva byty, požární zbrojnice atd. Kolik asi bude stát realizace
zpracovaných projektů na přestavbu?!
Rekonstrukce obecní hospody a sálu se povedla díky šikovnosti našich řemeslníků bydlících v obci.
Nepovedl se ovšem první nájemce, paní s třicetiletou praxí kuchařky, hospodu vybydlela, zanechala
za sebou dluhy (ani nevíme zda je zaplatila, či jí byly zastupitelstvem odpuštěny). Humorné byly
návštěvy zaměstnanců pivovarů, kteří tuto specialistku na restaurační provoz několik týdnů naháněli
ve snaze získat alespoň zařízení na čepování piva, když už ne finanční obnos za objednané pivo.
Tato etapa je již snad definitivně za námi a naše restaurace se těší výborné pověsti v širokém okolí.
V tomto Kulturním domě máme i nový vchod a nové prostory, které obecní úřad pronajímá. Cech
panen rukodělných, který sídlí zdarma v těchto prostorách (je uveden i v logu naší obce i když nemá
statut spolku ) tam má klubovnu..
V přípravě je stavba na okraji nového hřiště, které nemá rozměry potřebné pro fotbal. Protože
projektant Rak nemá licenci na stavbu sportovních zařízení je stavba nazvána budova na kulturní
akce, s tím, že nám bylo na zastupitelstvu řečeno, že tam bude i klubovna pro spolky. To je zajímavé,
poněvadž ve smlouvě s projektantem se nachází budova o rozměrech 16x9 m, ve které jsou
plánovány jen dvě šatny pro sportovce, místnost pro rozhodčí a místnost pro občerstvení podávané
venku plus sociální zařízení. O klubovně pro spolky tam není ani slovo. Kulturní akce tedy budou v
šatnách pro sportovce? Snad dojde i na stavbu samotného hřiště.
Hitem dlouhých let „Rozvoje“ je dům seniorů. Zaplacených projektů je několik, stavba žádná.
Na obzoru je i přístavba zadního traktu Obecního domu, pokračuje tak „rakizace“ našich objektů.
Obec v rámci širšího projektu EU zrekonstruovala schody na Hvězdu. Jsme v kraji zázraků. Stavební
firma podle smlouvy s naší obcí, která čítá několik desítek stran textu, zrekonstruovala za 1.8 mil.
korun za dvacet jedna pracovních dnů celou cestu a cituji : „ všechny kamenné stupně (520) ,se
musely ručně rozebrat, očíslovat a zaznamenat jejich umístění“, atd. Citováno z časopisu Letní
Broumovsko.
Bylo by možno ještě pokračovat, např, nemáme žádné koupaliště, v katastru obce se nachází
jedenáct rybníků, vodních nádrží, zarostlých a plných bahna a obec věnovala jakémusi spolku ze
Šonova 50 000 Kč.na studii o udržení vody v krajině.
V Plánu rozvoje obce Křinice na r. 2016-18 si obecní zastupitelstvo dalo dva hlavní úkoly . Podpora
hospodaření s důrazem na rozvoj cestovního ruchu (naše ubytovací zařízení je stále v červených
číslech) a podpora volnočasových aktivit, jejich udržení a rozvoj. Snad se v budoucnu dočkáme
alespoň nového hřiště s odpovídající infrastrukturou a té společné klubovny u hřiště. Zatím spolky ve
vsi žádnou klubovnu nemají. Koupání v přírodním koupališti by také bylo lepší než x bazénků s
pitnou vodou, kterou se má šetřit.
Závěrem snad slova prvorepublikového starosty obce- města Zlín Jana Antonína Bati: „..v obci se
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nedělají žádné zákony, tam se jen vybírají a vydávají peníze, buďto rozumně, nebo nerozumně.
Povinností občana je vládnout, ne reptat a naříkat“. A to bez přímé demokracie nepůjde. A tak pokud
občané naší obce nepřijdou na veřejná zasedání zastupitelstva a nebudou požadovat přesné a
finančními prostředky podložené odpovědi na jejich otázky od všech svých zastupitelů, máme tu opět
ten samý scénář..
V Křinicích, 23.5. 2020

J. Povejšil

otázka a odpověď na článek pana Povejšila:
Na webových stránkách obce jsem nenalezl dokument z roku 2011, který
by se zabýval rozvojem obce – Plán rozvoje obce se připravoval již od
podzimu roku 2011, kde jsme všichni v učebně Obecního domu připravovali
podklady (slabé stránky obce, silné stránky obce a potřeby= SWOT
analýza). Poté se vytvářely dotazníky, dále jsme měli pozvané zástupce
Památkové péče z Josefova a občané měli čas se stále vyjadřovat ke své
obci, co by chtěli oni sami ponechat nebo změnit. Mezi tím proběhly v roce
2014 volby do zastupitelstva (nové zastupitelstvo se muselo s podklady také
seznámit). Všechny podklady byly předány firmě, která podle vyhlášek a
jiných podkladů ke zdárnému akceptovatelnému výsledku zpracovala
konečný „Plán rozvoje obce“ s Akčním plánem a v lednu 2016 se
odsouhlasilo vše v zastupitelstvu. Bez těchto dokumentů nebylo možné
podávat žádosti o dotace Evropských, ani státních.
Dotazník, který jsme obdrželi v posledním občasníku je hodně stručný,
otázky v něm uvedené jsou stejné jako v roce 2016 a mohu garantovat
skoro stejný počet respondentů, kteří jej vyplní. Chtěl bych se dozvědět kdo
tyto otázky vypracoval a co tím sledoval.
Dotazník byl stručný, protože vím, že nikdo nemá čas na dlouhé čtení a
napsání si svých potřeb. Není nutné psát romány. Dále bylo také napsáno, že
budou následovat další dotazníky s jinými otázkami.
Vydal Obecní úřad v Křinicích 26.8.2020, 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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