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Pokračování z minulého čísla

Školní rok 1947-1948

Dne 4.12.1947 byly děti poděleny jablky
dvěma Barborami (Anna Hepnarová a Margith
Erbová). Dne 6.12.1947 přišel na děti Mikuláš
(Anna Hepnarová) a čert (Mirek Tér). Děti na
výzvu Mikuláše říkaly básně. Nakonec se
děti obdarovávaly samy mezi sebou.
V květnu 3., 4., a 5 1948 sehrály křinické
děti hru Jana Petruse „Jánošík“. Představení
bylo nacvičováno od února za režie řídícího
učitele Vítka a za spolupráce uč. Zítka a uč.
Hilšerové. Krásná pověst o Jánošíkovi byla
tak tlumočena ve verších lidem českého pohraničí a našla plné pochopení.
Divadlo bylo výborně nacvičeno. Oba učitelé navrhli a sami udělali scénu
na
jevišti „U Čápů“. Zpěvy nacvičil rovněž řídící učitel. Taktéž i tanec. Představení
doprovázel p. kapelník Chmelař z Broumova se 4 členným orchestrem. Hra byla
také sehrána v Božanově, kam děti odvezl traktorem
p. Poláček Václav. Hra
byla sehrána i dvakrát (dopoledne od 10 a odpoledne
od 14 hodin)
v Broumově v Městském divadle pro obecné a měšťanské školy. Přes 40 krojů
bylo vypůjčeno z Orlické půjčovny z Kostelce nad Orlicí. Celková bilance byla víc
než uspokojivá příjem – 7.192,20 Kčs., vydání – 1,283,20 Kčs., čistý příjem 5.909
Kčs. Hru vidělo více jak 600 dospělých a na 600 dětí.

Pokračování příště
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MĚSÍC STAROSTKY

o 29.8.2007 jednání s firmou EKOKON Vyškov ohledně opravy digitálních hodin, které byly
poškozeny bouřkou.
o 4.9.2007 účast na jednání vodoprávního řízení s MěÚ Broumov, odborem ŽP a pozvanými
účastníky řízení u domu č.p. 273, ohledně vybudování ČOV.

o 10.9.2007 projednání bezúplatného převodu pozemků od Pozemkového
fondu na Obec Křinice.
o 10.9.2007 jednání s obchodní společností Broumovské stavební sdružení
ohledně zpracování studie na bytový dům č.p. 271.
o 11.9.2007 schůzka Dobrovolného svazku obcí.
o 11.9.2007 příprava integrovaného plánu rozvoje Broumovska.
o 16.9.2007 příprava podkladů pro grant na vybavení učeben a ložnice
ve škole.
o

17.9.2007 jednání s ing.Jakubským (PF ČR Náchod) ohledně
bezúplatného převodu pozemkové parcely č. 302/1 a č. 302/2,
k.ú. Křinice.

o

18.9.2007 schůzka s občanským sdružením – pozvání na valnou
hromadu.

o

19.9.2007 jednání s firmou Maršálek ohledně stálého zamokření
pozemků na dolním konci Křinic.

o 19.9.2007 jednání se zástupcem TJ Slovan Broumov, ohledně propůjčení
hřiště na tréninky mladších žáků.
o 26.9.2007 podání grantu na vybavení učeben a ložnice ve škole.
o 26.9.2007 konzultace na Úřadu pro zastupování státu ohledně obecních
lesů na k.ú.Křinice.
o 26.9.2007 projednávání územního plánu s firmou AURUM.
o

3.10.2007 konzultace na Pozemkovém úřadu v Náchodě ohledně
komplexních pozemkových úprav pro k.ú.Křinice.

o

4.10.2007 jednání s projektantem p.Rakem ohledně projektové
dokumentace na školu.

o 4.10.2007 výběrová komise MAS – granty z LEADER ČR.
o 5.10.2007 příprava grantu z LEADERU ČR – obec získala částku ve výši
121.600 Kč.
o 8.10.2007 poptávka na dodavatele ke grantu LEADER ČR.
o 9.10.2007 přihláška na krajský úřad k Programu obnovy venkova.
o 9.10.2007 jednání na VKK za účasti MěÚ Broumov, stavebního odboru,
odboru ŽP, p. Šimona, PF, hasičů, Zemědělské vod.správy a obce.
o 10.10.2007 jednání se SÚS Broumov ohledně zúžení vozovky v horní části
obce na základě upozornění občanů.
o

11.10.2007 jednání se zástupci firmy Maršálek a ing. Kultem (ZVHS)
ohledně kontrolních zápisů ke stavbě vodovodního řadu.
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o

16.10.2007 účast na veřejné obchodní soutěži ohledně odkoupení
pozemkových parcel č. 302/1 a č. 302/2, k.ú. Křinice od PF ČR.

o 17.10.2007 závěrečné jednání na MěÚ Police n. M. ohledně projektu
„Broumovské stěny nás nedělí“ a přípravy na další spolupráci mezi
Polskem a Českem.
o

22.10.2007 jednání starostů s obchodní společností Vodovody a
kanalizace, a.s.

o

23.10.2007 účast na předání vyznamenání studentům gymnázia
Broumov.

INFORMACE pro občany

o V pondělí 5.11.2007 od 7 30 do 17 00 hod. nepoteče v celé obci voda.
o Na obecním úřadu jsou k vyzvednutí protokoly o rozboru odpadních
splaškových vod ze septiků, které obecní úřad odvezl do akreditované
laboratoře k rozboru.
o Profesionální internetové stránky zdarma nabízí Mgr. Ivan Schamberger,
Kmochova 189/5, 418 01 Bílina, tel.č. 603 211 120, e-mail
schamberger@misch.cz.
o Zájemci o prohrnování sněhu v zimním období se mohou přihlásit
OÚ, sazba činí 250 Kč. za zimní období.

PŘÍSPĚVKY MÍSTOSTAROSTŮ

na

Redakce Občasníku požádala místostarostu pana Černého, aby seznámil
občany, jak je využívána obecní technika našimi občany a jaké jsou sazby,
pokud byl měl někdo zájem o její využití :

AVIE – není využita, je navržena k prodeji.
VLEK – 7,5 t nemá tech. průkaz.
DRTIČ – k drcení větví do průměru 10 cm, sazba 150 Kč./hod. (nafta
vlastní)
TRAKTOR SPZ NA 49-26, NA 29-21 – využit 30x, sazba 300 Kč./hod.
KŘOVINOŘEZ – využit 16x, sazba 150 Kč./hod.
TRAKTŮREK – využit 3x, sazba 300 Kč./hod.
TRAKTŮREK MALÝ – využit 2x, sazba 150 Kč./hod.
MÍCHAČKA – využita 2x, sazba 10 Kč./den
ŽEBŘÍK HLINĚNÝ – sazba 5 Kč./den
ŽEBŘÍK VÝSUVNÝ – sazba 10 Kč./den

V sazbě za využití obecní techniky je zahrnuta i práce traktoristů.
Zapůjčení obecní techniky je třeba předem dojednat s místostarostou panem
Černým.
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Místostarostka paní Jana Vítová byla dotázána - Co by bylo v obci třeba
zlepšit?

Podle mého mínění je to spíš anketní otázka pro naše spoluobčany,
ale dotázána jsem byla já, proto odpovídám. Když projedu vesnici od Krymzu

k Americe, pak prostranství, která už na první pohled kazí vzhled naší obce,
spočítám na prstech. Dědictví let minulých, které nás straší (kdo neví tak
„Vékáčko“), je vidět až na pohled druhý a co s ním to je běh na dlouhou trať.
V kultuře a sportu je letos úrodno : zelináda, tři plesy, čarodějnice, pochod
Hvězdeckým pohořím, dětský den, diskotéka, mezinárodní fotbal, rockový
koncert, pouť, posvícení a osm startů na soutěžích hasičského sportu (dík patří
všem pořadatelům). Nechci pět jen chválu, ale v průměru dvě akce na měsíc
není podle mého mínění málo. Pokud se někomu zdá, že to málo je, pomozte
pořadatelům, až se bude některá akce chystat. Až když sami přiložíte ruce
k dílu, můžete hodnotit, kritizovat a zlepšovat co se Vám nelíbí.
Takže na otázku „Co … zlepšit?“ odpovídám „Myšlení a přístup!“ Když si
každý z nás dá do pořádku okolí svých příbytků a uklidí na svých pozemcích,
budeme mít pěkně v obci. Když pomluvy, nevraživost a závist změníme
na
sousedskou pomoc, přátelství a srdečný úsměv, bude nám pěkně i na duši a
lépe překonáme překážky, které nám přináší život.
Vás, naše občany určitě napadnou další věci. Pak si je prosím nenechte
pro sebe, přijďte a společně je můžeme začít řešit.

Přehled výsledků našich družstev v soutěžích SDH
Srpen - září 2007
Umístění (z počtu družstev)
Název soutěže

datum

ženy

muži

Martínkovice - Pohár starosty

18.8.2007

x

4 (9)

Rožmitál - Pohár obce

15.9.2007

7 (7)

2 (7)

Otovice - Pohár starosty

29.9.2007

1 (4)

1 (4)

To je zlaté posvícení

Tradice nám mizí a lidé leniví. Na posvícení Vás přišlo ještě méně než na
pouť (možná Vám sousedé křivdím a řádila jen viróza, což neúčast omlouvá). To
je, ale konstatování ne nářek. Já chci poděkovat všem, kteří přišli a doufám, že
se dobře bavili.
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Ocenění

Dne 23. října 2007 se ve výstavní síni v Broumově uskutečnilo slavnostní
předávání ocenění Nadačního fondu gymnázia v Broumově nejlepším
studentům školy. Mezi oceněnými byl i student z naší obce, Ladislav Záliš,
kterému touto cestou srdečně blahopřejeme.

INFORMACE Obecní knihovny

Naše Obecní knihovna má 26 registrovaných čtenářů, ale počet
pravidelných návštěvníků je daleko menší.
Knihovna má celkem 569 titulů vlastních, 880 ze střediska Broumov a 117
z Okresní knihovny Náchod, takže knih je dostatek, ale čtenáři chybí.
Chtěla bych poděkovat našim čtenářům manželům Vladimíru a Nataše
Zálišovým, Pavlovi a Yvetě Janatovým a Pomezným z č.p. 265, kteří nám
darovali knihy do naší knihovny.

Obec každým rokem přispívá částkou 5.000 Kč. na nákup časopisů a knih,
převážnou část nových titulů však získáváme z knižního fondu Okresní knihovny
v Náchodě, která naší knihovně knihy zapůjčuje na určité období a po té knihy
opět vracíme a vybíráme nové a to i podle přání čtenářů. I když v naší knihovně
máme hodně kvalitních knih, mladí lidé však dávají přednost televizi, počítačům
a DVD, což je veliká škoda.
Maminky, přijďte se podívat do naší knihovny s Vašimi dětmi, určitě
si
vyberete knihu a děti budou vděčné, když jim před spaním přečtete pohádku.
Pro sebe si pak vyberete knihu podle Vašeho vkusu.
Výpůjční den je každé úterý od 15.00 do 17.00 hod.

Do knihovny Vás srdečně zve knihovnice

PLATBA za odpady v roce 2007

K 25. říjnu 2007 máme 6 neplatičů. Pokud nebudou poplatky za odvoz odpadů
uhrazeny do 10. listopadu 2007 i po zaslané upomínce o zaplacení, bude všem neplatičům
zaslán Exekuční příkaz na provedení srážek ze mzdy podle § 73 odst. 6 písm. d) zákona č.
337/1992 Sb. o správě daní a poplatků.
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PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Důležité sdělení pro obyvatele regionu!!
Od 1. října 2007 je v Broumově zrušena lékařská služba první pomoci.
Pro děti a dorost zajišťuje tuto službu v mimopracovní době dětská pohotovost
v Náchodě v horní nemocnici na dětském oddělení.
Pohotovost pro dospělé je pouze o víkendu v Náchodě od 8 20 hod.
poliklinice.

na

Záchranná služba pro život ohrožující akutní stavy pracuje dále beze změny. Volejte
na tel.č. 155. Jedná se zejména o kolapsy, bezvědomí, silné bolesti, křeče, bušení srdce,
otravy a úrazy.
Doporučujeme všechny své zdravotní problémy řešit u svého lékaře v jeho pracovní
době.

Redakce „Broumovských novin“ uveřejnila zmíňku a ptá se : „Bude v Křinicích
obnovena tradice jarmarků nebo tam díky tomu, že se křiničtí nemohou dohodnout chcípne
pes? Zajímal by nás Váš názor na tento výrok.

VIDĚLI JSME ZA VÁS

Nepořádek na školní zahradě, kde trpí povětrnostními vlivy stoly a lavice
pro venkovní posezení. Buď je nemá kdo uklidit nebo bude lepší když shnijí?

ODPOVĚDI na dotazy občanů

Paní starostka obdržela na e-mail dotazy občana, na které odpovídá

1. Rád bych si přečetl v Občasníku vyúčtování dětského dne.
Informace o průběhu dětského dne již bylo zveřejněno v Občasníku červen
2007. Vyúčtování dětského dne je k nahlédnutí na obecním úřadu.
2. Proč je nepořádek v okolí bývalého státního statku?.
Jelikož dotazující neupřesnil, který objekt státního statku má na mysli, tak
prosím o upřesnění, abych mohla na tuto otázku odpovědět. Ale na tuto otázku
by měl odpovědět především vlastník nemovitosti. Pokud se dotaz týká objektu
VKK, tak obec požádala o součinnost Městský úřad Broumov (odbor stavební a
odbor ŽP), hasiče a Pozemkový fond Náchod. Věc je stále v jednání.
3. Co zamýšlí obec se školou?
Připravuje se projekt „Obecní dům“, který zahrnuje víceúčelové využití budovy.
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ZASE TO VANDALSTVÍ

Jistě každý z nás ví, že se vysázely aleje ovocných stromů, na kterých již
v letošním roce byly plody. Nikdo rozumný se nenašel, aby ovoce sklidil, tak ho
sklidili „vandalové“, kteří při sklizni zcela zničili koruny mladých stromů. Zničení
je o to bolestivější, že jsou to právě odrůdy které v minulosti byly
na
Broumovsku pěstovány. Snad se najde dobrý člověk, který rány ošetří a krajové
odrůdy zkusí zachránit.
Děkujeme předem redakční rada

S pravidelnou rubrikou „Co se nám nelíbí“ se vyskytli drobné problémy a
z těchto důvodů do doby vyřešení ji nahradí rubrika „INFORMACE“, ve které
rádi uveřejníme Vaše náměty.

Obecní zastupitelstvo slaví první rok své existence od svého zvolení.
V příštím Občasníku nám zastupitelé zhodnotí svoji činnost za první čtvrtinu
volebního období.

Redakce Občasníku prosí čtenáře našeho plátku o příspěvky. Příspěvky
mohou být i anonymní, stačí napsat rukopisem a vhodit do schránky ve dveřích
OÚ. Pište nám i vzpomínky ze života svého i svých nejbližších.

_______________________________________________________________
Vydal Obecní úřad v Křinicích v říjnu 2007, náklad 160 výtisků.
Redakční rada: Martin Šleis, Blanka Strnadová.

NEPRODEJNÉ!

7

Zodpovídá: Libuše Rosová
Vytvořeno / změněno: 11.12.2007 / 11.12.2007

