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Pokračování z minulého čísla

OÚ

Školní rok 1947-1948

Školní rok 1947-1948 byl zahájen 1. září
1947. Na škole působí i nadále jako třídní uč.
v I. třídě Vítek E., ve II. třídě Zídek K.,
náboženství učí katecheta Kaválek J., domácí
nauky učí Nástrahová L.
Obecná škola ve Třebši poslala křinické
škole jako dar učebnice. Je to celkem 23
knih. Řídící učitel za tuto dobrou vůli řídícímu
učiteli Janu Lakmayerovi upřímně poděkoval.
23. září 1947 byly správě školy doručeny
úsporné známky a lístky zdejší Kampeličky,
a proto se tohoto dne začalo spořit. Loni mělo školení dětí ve spoření značný
úspěch, a proto i letos budeme k prospěchu dětí podporovat tuto dobrou věc.
Uspořeno bylo více jak 27.000 Kčs.
25. září provedl okresní školní inspektor Oldřich Hnatowicz inspekci na
křinické škole.
Pro výkrm zvěře bylo žáky sebráno 70 kg kaštanů a 5 kg žaludů, jež byly
rozděleny takto : Státní lesy – pan lesní Beneš 40 kg kaštanů a 5 kg žaludů,
Klášterní lesy – pan lesní Ducháč 15 kg kaštanů a Myslivecká jednota –
p.
Andrýs V. 15 kg kaštanů.

Pokračování příště
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MĚSÍC STAROSTKY

o 4.6.2007 se uskutečnilo setkání potomků bývalých starousedlíků v hospůdce U sládka, kam
byli přizváni i zástupci obce .

o

6.6.2007 projednání nového vodovodního řadu s ing.Térem z Vak
Náchod.

o 7.6.2007 Dobrovolný svazek obcí Broumovska se projednávalo:
- varovný informační systém pro Broumovsko

hospodaření DSO za rok 2006 a zažádání o přezkoumání výsledku
hospodaření ekonom. odborem KÚ
-

- projednání pasportu nezapsaných památkových hodnotných objektů
na území Královéhradeckého kraje
- projekt DSO pro přístřešky na autobusové zastávky v obcích
Heřmánkovice, Otovice, Šonov, Ruprechtice, Benešov a Riožmitál
- příprava pohledových map Broumovska
o 8.6.2007 setkání s ing.Suchánkovou z Vak Náchod ohledně projektu další
etapy veřejného vodovodu - křižovatka x obecní úřad.

o 12.6.2007 odeslání žádosti na ZVHS (Zemědělskou vodohospodářskou
správu) v Hradci Králové o rozbor vzorků jakosti vody na Křinickém
potoce.
o 12.6. Jednání s ing. Kultem ze ZVHS Náchod.
o 14.6. Konference na Střelnici v Broumově „řešení silniční dostupnosti
Broumovska“

V červenci, kdy byly prázdniny a dovolené se jednalo o:

o 2.7.2007 jednání s panem Zálišem „ Z-Trade“ ohledně odkupu pozemků
v areálu bývalého statku – hlavně přístupové cesty.
o

4.7.2007 proběhlo jednání s p. Fidlerem zástupcem firmy Maršálek
o pracích na místním vodovodu.

o 11.7.2007 jednání s panem Brožkem – zástupce MO ČRS (Český rybářský
svaz) Broumov o rybníku Kolonka, který mají rybáři v pronájmu.
o 16.7.2007 příprava procesí a žehnání křížové cesty a kaple sv. Huberta
– jednání s panem farářem místní farnosti, pozvání do Náchodských
novin.
o 17.7.2007 jednání s ing. Kultem ZVHS Náchod ohledně přípravy poldrů
v Křinicích.
o

20.7.2007 účast na slavnostech Gminy Radkow – beseda spojená
s kulturní akcí. Prohloubení spolupráce s Polskem. V září se zúčastníme i
dožínek v Ratnu Dolnom, na které všechny srdečně zveme.
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o

23.7.2007 jednání zastupitelstva k organizačnímu zajištění procesí,
pouťové zábavy a nedělní poutě u Teinerů. Děkuji všem organizátorům
za spolupráci. Tato akce se bude tradičně každoročně opakovat, a proto
zveme všechny občany i v příštím roce.

o

23.7.2007 geodezie Náchod – zajištění vyměření cesty mezi halami
(k žádosti o bezúplatný převod této cesty na Obec Křinice)

o

25.7.2007 jednání s panem Netíkem M. ohledně reklamace mostu
u Zelených – přislíbil dorovnání cesty.

o 30.7.2007 podrobná příprava procesí a poutě v obci.
o

4. – 5. 8.2007 oslavy procesí a poutě v Křinicích za účasti zástupce
z krajského úřadu MUDr. Vambery s chotí, mysliveckého sdružení,
místního hasičského sboru, hostů a místních občanů.

o

6.8.2007 jednání s p. Švorčíkem, zástupcem Pozemkového fondu
v Náchodě a podání podkladů k bezúplatnému převodu cest na obec.

INFORMACE pro občany :

Výměna Občanských průkazů: Nejpozději dnem 31.prosince 2007 skončí
platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, vydaných
do 31.prosince 1998.
Konec platnosti se vztahuje i na OP s vyznačenou platností „bez omezení“
s výjimkou OP občanů narozených před 1. lednem 1936.
Žádejte o výměnu OP v průběhu roku. Výměna OP za strojově čtené OP je
bezplatná.

OMLUVA

Redakce Občasníku se tímto omlouvá čtenářům za špatný výtisk
červencového Občasníku, který způsobila porucha rozmnožovacího stroje.

Další omluva je panu místostarostovi, za chybný název jeho funkce.
Pan Černý není místostarostka, ale místostarosta. Jeho číslo mobilu je však
správné : 731 411 848.

SOUTĚŽ

SDH Křinice se dne 18.8.2007 zúčastnil soutěže Martínkovických hasičů
o „Pohár starosty obce“. Muži skončili na 4. místě z devíti soutěžících družstev.
Naše družstvo žen se soutěže nezúčastnilo.
Blahopřejeme.
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Přípravek proti ohryzu

Na Obecním úřadě v Křinicích najdete bližší informace k využití přípravku
TRIAL – jedná se o přípravek proti ohryzu stromků zvěří.

ODPADY a zase ODPADY :

V měsíci září a říjnu se uskuteční odvoz velkoobjemových a nebezpečných
odpadů – bližší informace jsou na letáčcích přiložených v Občasníku.
Pro informaci sdělujeme : do bílých kontejnerů patří bílé sklo,
do zelených kontejnerů barevné sklo a tabulové.
V případě, že na bílé sklo je kontejner plný, lze bílé sklo zařadit
do
barevného. Nedodržováním těchto jednoduchých zásad připravujete obecní
pokladnu o nižší dotace za třídění odpadů.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad :
Žádáme občany, aby ke sběrným kontejnerům neodkládali velkoobjemový
a nebezpečný odpad, který stejně nebude odvezen a nepřidá na kráse naší obci.
Vše co se nezlikviduje tříděním a odvozem v popelnicích, uložte doma
na vhodném místě a nechte odvést při pravidelných akcích na jaře nebo
na podzim.

SPOLEČENSKÉ AKCE

V Křinicích se nic nedělá!!!! Nebo dělá ????

Tato slova jsou velmi často slyšet od našich spoluobčanů. a když se dělá,
tak jen pro někoho, s tímto sloganem však nesouhlasím, ohlédněme se zpět
za posledním měsícem :

4. srpna 2007 organizovala Obec Žehnání křížové cesty a kaple
sv.
Huberta. Příprava a organizace si vyžádala poměrně dost práce a výsledek se

nedostavil. Organizátory mrzí, že z počtu cca 200 lidí, bylo našich občanů jen asi
40. Mnoho lidí neví, co je to procesí, mnoho občanů nezná ani Křížovou cestu
v našem katastru, chybí jim znalost významu a smyslu této cesty. Díky patří
organizátorům, kteří celou akci jistě budou hodnotit, aby se příští rok případné
nedostatky neopakovaly.
4. srpna 2007 byla na počest obnovení poutě „Pouťová zábava“
v hospůdce U sládka, které se zúčastnila malá část našich občanů, i když hudba
i občerstvení bylo opravdu pouťové a koláčů byl dostatek. Upřímný dík patří
všem, kteří se na pečení koláčů podíleli.
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5.srpna 2007 završily opětovný začátek tradic „Bavorské litanie“
u kapličky u
Teinerů (bývalý Hepnarův statek), za účasti pana faráře farnosti Broumovské, křinických a
broumovských občanů, zvláště pak dětí, které byly na „opravdické pouti“, kde byla možnost
zakoupit pamlsky a jiné dobroty. Účast našich občanů byla více jak 30 lidí. Poděkování si
jistě zaslouží paní Teinerová, která poskytla veškeré prostory a sama byla přední iniciátorkou
I. ročníku „Křinické pouti“, která byla zakončena ránou z děla Polických ostrostřelců, pana
Drašara a Teinera.

Akce konaná v naší obci, která byla určena hlavně pro mladé. Sám jsem rozvezl
plakáty na akci, která se konala 11.8.2007 na statku u Novotných (Wintrů) „ve stodole“, pod
názvem BIG-BOŠ Křinice 2007. Byl to v pořadí již 2. ročník rockových kapel, kterého se
zúčastnilo 9 hudebních skupin, mezi jinými již známé kapely : ŠTAFLE, REFLEX, 4
AKORDY, FAKKE MOOSES, SULC, HAPS“S SHADY, INSTRUMENTÁLNÍ
MARMELÁDA a jako překvapení hostující kapela z Prahy. Vstupné dobrovolné. Více jak
stovka diváků, mezi nimi i naše Křinická omladina, měli možnost shlédnout vystoupení těchto
skupin v nevídaném prostředí. Organizace a pořádek neměly chybu. V dostatečném množství
bylo i občerstvení, bylo vyhrazené místo na stanování. Pořadatelé celou akci zajišťovali sami
z vlastních zdrojů a za pomoci sponzorů a rodinných příslušníků – za takovou akci si zaslouží
poděkování účastníků. „INSTRUMENETÁLNÍ MARMELÁDA“, která ukázala, že když se
chce,tak to jde! ???

18.8.2007 uspořádalo Myslivecké sdružení Hvězdecké pohoří 5.ročník memoriálu
ing.Vladimíra Kováře „Zkoušky lovecky upotřebitelných psů – speciální vodní práce“ na
rybníku Šlégl. Zkoušek se zúčastnilo 6 loveckých psů, kteří prováděli předepsané discipliny
na vodě. Myslivci byli mile překvapeni z účasti veřejnosti. Škoda, že nebyla možnost dobře
vidět některé z disciplin z důvodu velkých porostů na hrázi rybníka Šlégl. Zkoušky dokončili
jenom
4 psi, kteří dokázali svoje umění. V závěrečném hodnocení byla oceněna práce
myslivců s tím, že příští rok budou nedostatky odstraněny, aby veřejnost měla možnost
sledovat práci v hluboké vodě.

V Křinicích se nic nedělá – dovolil jsem si provést hodnocení jednoho měsíce – ať to
posoudí každý sám. Je třeba si rozebrat kdo dělá a kdo podporuje a rozšiřuje slogan. Nebylo
by lepší, kdyby ti co provádějí hodnocení, taky něco udělali nebo kdyby se akcí zúčastnili?
Ale když ne jedno ani druhé, tak alespoň dávali návrhy, co by si přáli, aby se dělalo.
Náměty dávejte (i anonymně) do schránky na Obecním úřadě nebo zasílejte na email:krinice@tiscali.cz, nebo na telefon :491521606.
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U příležitosti reakce na slogan „ V Křinicích se nic nedělá“ jsme se zeptali obou
místostarostů na stav volebního programu po deseti měsících od voleb :
Statistický údaj, který redakce obdržela nám říká, že z 23 bodů volebního programu se
nebude realizovat akce pod bodem 21 – to je prodloužení autobusové linky k Americe.
Jedenáct bodů volebního programu se plní průběžně, splněno je pod bodem č. 18 – studna a
úprava prostranství. Další akce volebního programu budou v našem Občasníku podrobeny
kontrole a místostarostové postupně budou hodnotit jmenovitě akce, aby voliči měli možnost
si odpovědět, zda se v Křinicích dělá nebo nedělá !

Martin Šleis

PŘIPRAVUJEME

Dne 20.10.2007 se bude od 20 hod. konat v hospůdce U sládka POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA.
Srdečně zveme.

Povinné očkování psů proti vzteklině :

Ve středu 26.září 2007
 u kovárny

14,30 hod.

 u Obecního úřadu1

14,14 hod.

 u Šmídů

14,50 hod.

Poplatek za očkování : 100.- Kč./v kombinaci – psinka 310.- Kč

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 červnu 2007, náklad 160 výtisků.
Redakční rada: Martin Šleis, Blanka Strnadová.

NEPRODEJNÉ!
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Zodpovídá: Libuše Rosová
Vytvořeno / změněno: 7.9.2007 / 7.9.2007

