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Vážení spoluobčané,
8. května 2020 jsme si připomněli 75. let od
konce 2. světové války. Omlouvám se velice za
špatné vysílání našim rozhlasem tohoto
připomenutí, které se uskutečnilo 8. května od
14 hodin.
Když před 75. lety zazněl z rádií úvodní motiv
symfonické básně Bedřicha Smetany Vyšehrad,
každému vlastenci se rozbušilo srdce a v duši
pocítil morální povinnost pomoci bojujícím Pražanům. Nacisté se ani v
posledních minutách války neštítili vraždit, ničit a ubližovat všemu živému.
Tyto dny jsou, Bohu díky, již pro náš národ dávnou minulostí. Nesmíme
však na ně nikdy zapomenout. Od ukončení válečného konfliktu uplynulo 75
let, ale vzpomínky jsou stále živé a vyzývají nás k ostražitosti před možným
nebezpečím.
Právě ostražitost je v těchto týdnech a měsících neoddělitelnou součástí
našeho života. Objevil se nový nepřítel. Neřinčí zbraněmi, nepochoduje
rázným krokem a ani nepoužívá nejmodernější vojenskou techniku. Není
vidět, není slyšet a nikdo neví, kdy vstoupí do jeho života. Díky své
nenápadnosti a zákeřnosti dokáže během několika málo dnů nekompromisně
ukončit náš život. Proti němu stojí lidé celého světa. Tentokrát nejsou v
první linii ozbrojení vojáci, ale svůj život dávají všanc lékaři, zdravotní
sestry, lékárníci, příslušníci všech složek integrovaného záchranného
systému, hasiči, policisté, vědci, hygienici a řady dobrovolníků. Velmi
významnou roli v ochraně obyvatelstva sehrávají i naší politici, a to nejen
představitelé vlády, parlamentu a senátu, ale především čelní představitelé
měst a obcí. Ti všichni chrání naše životy s obrovským pracovním a
morálním nasazením.
Při této vzpomínkové akci vzdejme tedy úctu nejen válečným hrdinům,
ale poděkujme všem, kteří se snaží zabránit zhoubnému koronaviru
předvést své umění v plné síle. Vzdejme poctu padlým a projevme obdiv
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a uznání všem, kteří právě dnes bojují s neviditelným, ale o to
nebezpečnějším nepřítelem.
Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod.
omezuje se sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných
veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:
a) společně sportuje nejvýše 100 osob,
b) nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení,
ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání
záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních
prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba
zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce
rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;
c) pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše
ve stejný čas 100 osob, aby byla dodržována následující pravidla:
– je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti,
– je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
d) pro provoz knihoven byla dodržována následující pravidla:
– zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při kontaktu s knihami a
dalším podobným zbožím,
– u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž
dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny.
Středoškoláci, kteří letos maturují se již také připravují na maturity za
přísných opatření.
Jistě již všichni víte, že od 17.5.2020 končí nouzový stav v naší republice,
ale nesmíme zapomenout na zásady, které se ještě musí dodržovat.
Dále od 25.5.2020 mohou již děti prvního stupně chodit do školy:
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování
stanovená krizovými opatřeními, zejména:
Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry v
souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u
doprovodu žáka/členů společné domácnosti). Pohyb žáků před vstupem do
školy si již organizuje škola dle stanovených pravidel.
Kulturní komise při obci Křinice ještě vyčkává, aby se mohl uskutečnit
tradiční dětský den. Při účasti 100 osob, by se to asi těžko vysvětlovalo
dětem a rodičům, kdyby byla akce naplněna a ostatní se na akci nevešli.
Dětský den bude určitě, kde budete včas informováni.
Libuše Rosová, starostka
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Resort zdravotnictví připravil další hygienická pravidla pro provozy, které bude
možné od 25. května opět otevřít. Týká se to zejména vnitřních prostor
stravovacích provozů, hotelů, kempů a dalších ubytovacích zařízení, otevírají
se vnitřní prostory hradů a zámků, zoologické a dendrologické zahrady nebo
koupaliště. Konání hromadných akcí bude možné až pro 300 osob ve stejný
čas. Povolují se také návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízení.
„Od 25. května se obnoví další velká část života v České republice,“. V další

vlně rozvolňování přijatých opatření však budou platit přísná hygienická
pravidla. Ministerstvo zdravotnictví proto opět sestavilo metodické materiály pro
provozovatele i občany, kterými je třeba se řídit dle metodických pokynů.
„Ministerstvo zdravotnictví se dohodlo s epidemiology na tom, že hromadné
akce ve vnitřních i venkovních prostorech budou možné s účastí maximálně
300 osob, pokud by se i nadále vyvíjela epidemiologická situace dobře, od
8. června by se zvýšili tento počet na 500 osob a od 22. června až na 1000
osob,“ pokračoval ministr ve výčtu dalšího rozvolňování pravidel. Obnoví se
také stravovací služby, jejichž provoz bude umožněn i uvnitř restaurací, barů
nebo kaváren, bude však platit jen do 23 hodin. Mezi 23 a 6 hodinou ranní
může fungovat pouze výdejní okénko, služba s sebou nebo rozvoz. „Je potřeba
se poučit ze zahraniční zkušenosti například z Jižní Koreji, kde došlo
k významnému navýšení počtu nakažených kvůli provozu nočních klubů a
došlo tím v důsledku ke zhoršení epidemiologické situace,“. Stravování bude
umožněno také v rámci nákupních center, ale i nadále platí, že budou omezeny
odpočinkové zóny či dětské koutky a další místa, kde by mohlo docházet ke
shlukování osob.

Informace pro občany:
POZOR rozsah ÚŘEDNÍCH HODIN se vrací do normálu:
od 25. 5. 2020 úřední hodiny jsou v rozsah jako před COVIDEM 19, ale
řiďte se prosím usnesením vlády. Na úřadě mějte roušky nebo jinou ochranu
nosu a ústa, dodržujte odstup-2m.
Obecní knihovna Křinice informuje
Vážení čtenáři, od 28.4.2020 je opět možné půjčovat si knížky. Knižní fond je z velké
části tvořen knihami obecními. Knižní novinky pak jsou z knihovny Náchod, se kterou
má obec uzavřenu dohodu o obměně knih, takzvaný výměnný fond. Tuto službu
využíváme a knížky jsou měněny zhruba jednou za tři měsíce. V obecní knihovně a je
opravdu z čeho vybírat. Najdete tu literaturu naučnou i historickou, detektivky, beletrii,
romány pro ženy, mimočítankovou četbu a v neposlední řadě knížky pro děti (a to i pro
ty nejmenší, které se s knížkami teprve seznamují). Knihovna vám nabízí i možnost
objednat si výpůjčku knihy, která by vás zajímala, není zrovna v nabídce, ale koluje ve
výměnném fondu.
Vybrat si knihu, která potěší, může přijít každý z vás. Přeji vám krásné dny s milou
knížkou.
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Do odvolání platí dodržování zpřísněných hygienických pravidel, proto, prosím, při
návštěvě knihovny nezapomeňte roušku.
Výpůjční den ÚTERÝ l5 - 17 hod
e- meilová adresa : knihovna.krinice@post.cz
knihovnce Jana Simonová , telefon 776835777

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
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Palacký nazýval „Čechy věrnými krví i srdcem“ nebyli schopni ovládat
český jazyk a mluvili pouze německy. A známé provolání hraběte Kolowrata
„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

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou
užitkovost/
 17,30h Křinice /u hospody/
Prodej 30.7.2020
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, sussex /hnědá
vejce, vysoká užitkovost/, kohoutci, Moularden /kříženec pižmové a
pekingské kachny/, Husy bílé, Brojlerová kuřata, Perličky
Prodej 19.10.2020
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, sussex /hnědá
vejce, vysoká užitkovost/, kohoutci,
-5-

Info a objednávky: Gallus Extra s.r.o., tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731
701 331,
734 833 158
volejte po-pá 7-15h, email: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.cz

Výsledky systému EKO-KOM za rok 2019
V roce 2019 bylo na tuzemský trh dodáno 1 219 696 tun jednocestných
obalů, 73 % jich bylo následně vytříděno, dotříděno na třídicích linkách
a druhotná surovina byla předána k recyklaci a dalšímu využití.
Tradičně nejlépe se daří recyklovat papír, v jeho případě se vloni podařilo
dosáhnout míry recyklace 88 %. Zjednodušeně řečeno – bezmála 9 z 10
vyrobených tun papírových obalů byly loni recyklovány na nový papír nebo
dále využity. U skla bylo dosaženo 79% míry recyklace, u plastových obalů
69%, u kovů 57% a u nápojových kartonů to bylo 25 %. Míra sběru
nápojových PET lahví v roce 2019 vzrostla a pohybuje se v rozmezí 79 - 82
%.
Pro většinu obyvatel ČR je třídění odpadů již naprostou samozřejmostí.
Pravidelně pak odnáší tříděný odpad do barevných kontejnerů 73 % lidí.
Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že většina třídičů považuje třídění
odpadů za důležité a za minimum toho, co mohou udělat pro životní
prostředí.
K třídění odpadů pak Čechy zejména motivují dobrá docházková vzdálenost
a dostatek barevných kontejnerů. Česká republika disponuje jednou
z nejkvalitnějších sběrných sítí v Evropě. Na jejím vytvoření a provozu se
podílí průmysl a obce sdružené v systému EKO-KOM. Díky tomu mohou
lidé aktuálně třídit své odpady do více než 473 tisíc barevných kontejnerů a
menších nádob na tříděný odpad. A nemají to k nim s odpadem daleko,
průměrná docházková vzdálenost se postupně zkracuje – na dnešních 91
metrů. Nádobový sběr je v České republice doplněn ještě dalšími způsoby
sběru tříděného odpadu – někde tak mohou občané třídit odpady do pytlů,
případně prostřednictvím sběrných dvorů nebo výkupen druhotných surovin.
RECYKLACE ODPADŮ Z OBALŮ V SYSTÉMU EKO-KOM
V ROCE 2019
-6-

NÁRŮST POČTU NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD V ČR

Představujeme Vám všem pro informaci činnost místní
společnosti z Broumova SDBM.
Prosinec 2019
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neziskové

Publikována šestistránková prezentace Geoparku Broumovsko v zimní
příloze časopisu Moje Země. Začal se připravovat plán činnosti na rok 2020.
Během vánočních svátků jsme uskutečnili prostřednictvím Fragile Media
marketingovou kampaň pro Geopark Broumovsko na sociálních sítích
Instagram, Facebook a platformě iDnes.cz. Jeli jsme se podívat za příkladem
dobré praxe do Fundacja Krzyżowa v Polsku. Byla domluvena spolupráce
pro rok 2020 s Koperníkkem (Jan Řeháček) a bylo nám doporučeno zapojit
lokální influencery. Konal se workshop s držiteli certifikátu „Broumovsko –
regionální produkt“ a byl rozepsán plán prezentace regionálního produktu
pro rok 2020. Byla ukončena fotosoutěž s Geoparkem Broumovsko a ceny
byly zaslány výhercům. Zadali jsme grafické práce pro výrobu roll-upů pro
Bike resort a Broumovsko. Úspěšně byl zakončen grant Ministerstva pro
místní rozvoj, který se týkal Skalních měst, byly uzavřeny poslední jeho
položky – výroba upomínkových předmětů, roll-upů a bannerů, které byly
distribuovány v rámci Skalních měst i místních informačních center.
Realizována byla také závěrečná část reklamní kampaně Skalních měst v
časopise Lidé a hory a Turista (stejně jako předchozí inzerce v Leo Express
a COT zaměřeny na mimosezónu). S Tomášem Čadou byla podána žádost o
grant pro Rallye Sudety. Proběhlo setkání pracovní skupiny projektu Interreg
v Radkówě, a byla projednána další spolupráce s Důl Jan Šverma o. p. s. v
oblasti rozvoje geoturistiky.
Leden 2020
Požádali jsme o recertifikaci kategorizace DMO a byl nám udělen certifikát
kvality služeb, který je platný na další tři roky. Spolu s Gminou Radków
jsme se účastnili veletrhu Go a Regiontour v Brně (16.–19. ledna). Zájem o
Broumovsko a jeho příhraniční okolí je obrovský. Časté dotazy návštěvníci
směřovali na poutní cesty, ubytování na Broumovsku, nejvhodnější termíny
návštěvy Adršpašských skal a jak se nejlépe dostat do Vambeřic. Vedle
našeho stánku byl umístěn stánek LOTu, a tak jsme se skvěle doplňovali.
Díky Královéhradeckému kraji jsme se účastnili veletrhu Slovakiatour v
Bratislavě (23.–26. ledna). Stánek byl rozdělen na jednotlivé destinace a byl
laděn ve stylu zámků a hradů. Návštěvníci byli jak Slováci, tak Češi.
Poptávka byla především po Skalních městech, klášteru v Broumově a
blízkých Krkonoších. Vyrobeny byly roll-upy pro Geopark a Bike resort
Broumovsko. Proběhla jednání s panem Krejčím (Orchis film) ohledně
výroby čtyř videospotů pro Geopark a Bike resort. Intenzivní spolupráce s
Daliborem Naarem na geolokační hře „Broumovsko – skryté příběhy“.
Příprava setkání ke Strategiím rozvoje cestovního ruchu Geoparku a Bike
resortu, které proběhne ve dnech 19.–20. února. Průběžně jsou na web Bike
resortu vkládány nové překlady do polského jazyka, na webu Skalních měst
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jsou takto průběžně vkládány překlady německé, anglické a polské, web
Geoparku je doplňován o aktuality a geoturistické informace. Proběhla
pracovní schůzka s organizátory MTB Trilogy zaměřená na spolupráci v
roce 2020. 25. ledna proběhla exkurze „S geologem na Šonovskou sopku“.
Účastnili jsme se pracovní schůzky projektu „Omezování negativního
dopadu turismu“ na Univerzitě Hradec Králové. Na tomto projektu SDMB
kontinuálně spolupracuje od jara 2019. 28. ledna jsme se účastnili setkání s
novým vedením CzechTourismu v Hradci Králové, kde byla představena
nová forma spolupráce – tzv. „balíčky“, na jejichž realizaci budeme
spolupracovat. Projednána spolupráce Geoparku s MA VKCB v oblasti
lektoringu geovědních výukových programů, průběžně připravovány akce a
prezentační materiály Geoparku pro rok 2020.
Vypracovala Dědová Denisa
Vážení spoluobčané,
zapojte se prosím do přípravy aktuální strategie rozvoje naší obce Křinice.
V roce 2011 jste byli již osloveni pro přípravu „ Program rozvoje obce“, ale
je potřeba téměř po 10ti letech tento dokument zaktualizovat. Dovolujeme si
Vás oslovit s dotazníkem, který má posloužit jako východisko ke zmapování
aktivit a potřeb lidí v naší obci v současné době, ale i do budoucna. Zajímá
nás Váš názor na současný stav obce a stojíme o Vaše podněty pro její další
rozvoj. Dotazníkové šetření je anonymní. Při hodnocení stavu prosím
hodnoťte situaci před pandemií Covid-19.
O výsledcích šetření a dalších krocích přípravy strategie rozvoje budeme
informovat na webových stránkách obce a v dalších vydáních místního
Občasníku. Dotazníky budou postupně další, bude záležet na Vašich
podnětech.
Děkuji Vám za spolupráci.

Libuše Rosová, starostka

O vyplnění dotazníku prosíme do 25. května 2020.
Máme již nový termín svozu nebezpečných odpadů a elektrozařízení
pro občany, který se uskuteční dne 7. 7. 2020
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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 7. 7. 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 tuhého
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.
Úterý 7. 7. 2020
Křinice
horní část otočka autobusu
15:30 – 15:40
horní část u zvonu na sklo
15:45 – 15:55
u hospody
16:00 – 16:10
u obecního úřadu
16:15 – 16:25
dolní část u zvonu na sklo
16:30 – 16:35
Vydal Obecní úřad v Křinicích 20.3.2020, 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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