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Pokračování z minulého čísla

Dnem 1. ledna 1946 byla obecná škola
v Broumově rozdělena na chlapeckou a dívčí.
Týmž dnem byl řídící učitel Emil Ladnar
přemístěn na

dívčí obecnou školu do

Broumova. Dnem 2. ledna 1946 převzala
školu učitelka Libuše Novotná a působila
na škole sama do 4. února 1946, než přišel
nový člen učitelského sboru Václav Brandejs
z rychnovského okresu. Poměr učitelského
sboru byl velmi příznivý, což dobře působilo,
jak na žactvo, tak na veřejnost. Dne 8. března 1946 si přišel
prohlédnout školu učitel Emil Vítek, který však nastoupil
po ustanovení zemskou radou až 16. dubna 1946. Učitel Václav
Brandejs byl přeložena na Masarykovu měšťanskou školu
v Broumově. Dále na škole působili kromě literní učitelky Libuše
Novotné, pí. uč. Františka Kryštofová – náboženství římsko-katolické,
pí. uč. Emilie Hemelíková – náboženství československé. Za působení
řídícího učitele E.Vítka, který převzal 1. května 1946 správu školy,
vypukl požár u p. Václava Andrýse č.p. 212 (stodola) a od blesku
shořel i dřevěný domek Němky Zinkové č.p. 112. Obou požárů se
zúčastnil řídící učitel jako hasič.

Pokračování příště
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MĚSÍC starostky

1.5.07 – Od rána netekla voda, byl zajištěn náhradní zdroj pitné vody
(cisterna, která byla 2x doplněna).
2.5.07 – Schůzka se členy Místní rybářské organizace Broumov
ohledně rybníka Vápenný.
4.5.07 – Příprava na soutěž hasičů s Pochodem Hvězdeckým pohořím.
5.5.07 – Proběhla soutěž hasičů s Pochodem Hvězdeckým pohořím.
7.5.07 – Pozemková fond – dojednání bezúplatného převodu
pozemků.
10.5.07 – Svazek obcí projednání s firmou SURPMO z Hradce
Králové schůzky s jednotlivými starosty v měsíci červnu ohledně
velkého projektu Broumovska.
10.5.07 – Podepsána smlouva s firmou ASETOL s.r.o. na zpětný
odběr nebezpečného odpadu.
14.5.07 – Školení v Hradci Králové Aldis na dotace EU v roce 2007
– 2013.
14.5.07 – Prezentace pro zastupitele obce na komplexní pozemkové
úpravy k.ú. Křinice.
16.5.07 – Jednání s VaK Náchod a firmou, která bude budovat
vodovod na dolní části obce (Krymz až po křižovatku). V roce 2008
– 2009 bude rekonstrukce další části vodovodu pokračovat. Každý
vlastník pozemku, na němž bude rekonstrukce probíhat bude
seznámen se stavem stavby a po jejím ukončení bude sepsán protokol
o převzetí pozemku v řádném stavu.
16.5.07 – Zástupce Lesů ČR p. Volf V. byl obci sdělit, že bude
prováděna výstavba cesty nad Amerikou.

21.5.07 – Byla přivítána v naší obci pravnučka občana Křinic z Chile.
Paní Liliana byla dnešní obcí nadšena. Článek o návštěvě jste si mohli
přečíst 25. a 26.5. 07 v Náchodských novinách.
22.5.07 – Jednání na MěÚ v Polici n.M. ohledně panoramatických
map, které by měly vyjít v červu 2007. Každý občan si je bude moci
zakoupit během léta na obecním úřadu.
22.5.07 – Konzultace s JUDr. Sedláčkovou ohledně smluv o nákupu a
prodeji pozemků.
25.5.07 – Účast na kolaudaci čistírny odpadních vod u Novotných.
28.5.07 – Bylo svoláno veřejné obecní zastupitelstvo – projednání
komplexní pozemkové úpravy pozemků.
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29.5.07 – Požádání Pozemkového úřadu v Náchodě o začátek
komplexních pozemkových úprav (KPÚ). Pozemkovým úřadem bude
zpracována veřejná vyhláška, kterou budou vlastníci pozemků
informováni o započetí KPÚ. Vyvěšena bude na úřední desce
obecního úřadu.
30.5.07 – Účast na dozorčí radě Hospital na MěÚ Broumov.
31.5.07 – Účast na jednání SHSČMS v Novém Městě n.M., kterým
je obec členem.

JEDNALO obecní zastupitelstvo

25.4.2007
o Schválen nákup 30 ks svítidel na výměnu zastaralých světel,
ve výběrovém řízení vyhrála firma ELMON s.r.o.
o Výběr dodavatele na opravu střechy na budově obecního úřadu,
ze třech nabídek vybrána firma Sedláček.

o Schválen prodej pozemku p.p.č. 194/1, zveřejnit na úřední
desce.

28.5.2007
o Schválen a projednán audit hospodaření za rok 2006 – bez
výhrad.
o Schválen komplexní plán pozemkových úprav, o který bylo
požádáno v r. 1996 a pozemkový úřad tuto žádost bude
realizovat. Podrobnější informace k pozemkovým úpravám
budou zahrnuty v příštím Občasníku. S vlastníky pozemků bude
jednat pozemkový úřad.
o Zastupitelé byli informováni o termínu zahájení rekonstrukce
vodovodu (měsíc červen). S vlastníky pozemků bude jednat
dodavatelská firma.
o Reklamace malotraktoru u firmy Mauntfield.
o Schváleno odkoupení pozemku od p. Kužela a p. Thérové
za symbolickou cenu 1 Kč., se zpětným předkupním právem
v případě prodeje.
o Projednáno plnění rozpočtu za měsíc I. – IV. 2007.
o Schválen příspěvek na dětský den ve výši 1.600 Kč.
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Z hasičského sportu

Také hasičský sport měl v měsíci květnu svůj den, a to 5. května
2007 na hřišti v Křinicích.
Již 31. ročník „Pochodu Hvězdeckým pohořím“ zajistili
dobrovolní pracovníci za účasti Obce Křinice. Pochodu se zúčastnilo
170 pochodujících. Jako kuriozita byla účast občanů z Broumova,
kteří šli již po 29. a při rozhovoru v cíli, byli spokojeni jak
s organizací, tak s čarokrásnou přírodou.
Ve stejný den soutěžili i hasiči o „Pohár starosty Obce Křinice“.
Putovní pohár putoval za hory, a to do Machova, jejichž tým zvítězil
v družstvech mužů.
Pohár pro družstvo žen neměl tak dalekou cestu, ten odešel
k sousedům do Martínkovic.
Paní starostka děkuje všem, kteří tento sportovní den zajišťovali,
dále za zdařilý průběh a již dnes vyslovuje přání pro rok 2008,
aby alespoň jeden pohár zůstal v obci, kde tato soutěž vznikla.
Přikládáme v příloze výsledkovou tabulku.

Pálení čarodějnic

Rádi bychom chtěli tímto poděkovat mladým hasičům,
kteří pod vedením Ládi Steinera (ml.) uspořádali tradiční
„Čarodějnice“. Počasí přálo, a tak i účast byla uspokojivá.
K tanci a poslechu hrál, myslíme úspěšně, začínající „JD“
Zdenda. Tanečně se vydováděli malí i ti odrostlí. Čarodějnické
rejdění dopadlo dobře a k úhoně upálením nepřišly ani
za čarodějnice krásně přestrojené matky hasičky (J.Plná a
J.Rosová). Děvčata díky za odvahu!

Dětský den

V sobotu 2.6.207 se na hřišti konal dětský den. I když
ráno vypadalo, že zákon schválnosti vyjde na sto procent a
celý den proprší, stihlo se vypršet do oběda a odpoledne bylo
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pro sportovní den ideální. Myslím, že kdo přišel neprohloupil
a kdo zůstal doma může litovat.
Malý průzkum dokázal, že děti byly spokojené. Možná
některým tatínkům a dědečkům chybělo „něco ostřejšího“,
ale to nevadí vždyť svátek měly děti.
Malá statistika : ve Křinicích máme :
80 dětí ve věku 0 – 14 let
25 mládežníků 15 – 19 let
Přišlo 62 dětí ve věku 1 měsíc – 18 let.
Ze Křinic 41 dětí, z Broumovského výběžku 15 dětí,
ostatní 6 dětí.
0-1 rok
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1-2 roky 2

3-5 let

14

6-9 let

19

10-14 let 17

15-19 let 6

Nejmladším účastníkem byl Matyášek Vojtěch,
který přišel na svou první návštěvu k babičce a dědovi
Geregovým. Stejně jako ostatní mrňátka za něj všechna
sportovní stanoviště odběhali, odskákali a odházeli

sourozenci. Ve statistice pak nesmíme zapomenout
na mimořádnou kategorii 20-40 let. V té si na své dětství
zavzpomínalo 9 statečných. (Částečně by se to dalo zhodnotit i
jako mimořádný trénink hasičského družstva žen).
Poděkování vyslovuji sponzorům za finanční a věcné
dary, kterými přispěli na radost našich dětí. Jmenovitě (podle
abecedy) Kuřovi, Lékárna Machovi, Mazačovi, OÚ Křinice,
Růčkovi, SDH Křinice, Truhlářství Rosa, Truhlářství Steiner,
Uhelné sklady Podstatovi. Dále děkuji všem, kteří pomohli
při organizaci, záštitou byli hasiči, kterým patří dík,
ale kteří zůstanou bezejmenní, paní Steinerové L. a pánům
Horkému a Vítovi.
Místostarostka obce
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INFORMACE pro občany

Dne 20.6.2007 v době od 11 50 hod. – 18 00 hod. bude
přerušena dodávka elektrického proudu v části obce od č.p.
43 po č.p. 255 společně s lesní školkou.
V době od 8 00 hod. – 18 00 hod. bude přerušena
dodávka elektrického proudu v části obce od č.p.16 po
č.p. 12 společně s areálem statku. Bližší informace získáte
na poruchové lince 840 850 860.

V měsíci červnu 2007 bude zahájena rekonstrukce
vodovodního řadu v části obce Krymz – Kovárna, navštíví
vás zástupce dodavatele, který bude stavbu provádět.

Ověřené výpisy z obchodního rejstříku – živnostenský
odbor Městského úřadu Broumov oznamuje, že dnem
1. června 2007 začíná vydávat ověřené výpisy z obchodního
rejstříku. Tato nová služba občanům je zpoplatněna částkou
50 Kč. za každou i započatou stránku.

Majetek Města Broumov vydává ověřené výpisy
z katastru nemovitostí pro katastrální území, která spadají
do území obce s rozšířenou působností (Městského úřadu
Broumov).

Obec Křinice sjednala s akreditovanou laboratoří v České
Skalici – Říkově rozbory vzorků odpadních splaškových
vod, které jsou vypouštěny ze septiků z jednotlivých
domácností.
Odebrané vzorky od jednotlivých občanů budou
hromadně odvezeny zástupcem obce v termínu 18.6.07
do zmíněné laboratoře.
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Kdo má zájem této možnosti využít musí odebrat vzorek
odpadních splaškových vod z výpusti septiku do čisté pet
lahve s označením adresy a jména v minimálním množství

1,0 l (ideální je odebrat 1,5 l vzorku). Odebraný vzorek
je možno odevzdat 17.6.07 do 21 00 hod. v domě p. Rosové
(starostky). Současně je třeba uhradit poplatek 350 Kč.
(v částce je zahrnuta i doprava).
Zdůrazňujeme však, že vzorek v době odevzdání
do laboratoře nesmí být starší 24 hodin a musí být po celou
dobu uchováván v chladnu, aby následně nedošlo ke
zkreslení výsledků. Proto doporučujeme pokud je to
možné vzorky odebrat v neděli 17.6.07.

V pátek 29.6.07 se připravuje od 17 00 hod. na hřišti
předprázdninová diskotéka pro děti a mládež aneb volné
pokračování dětského dne s hudebním doprovodem.

Občanské sdružení „Ruce“ v Křinicích začíná žít !!

V posledních týdnech mohou naši občané zaznamenat,
že ve škole se znovu probouzí život a to díky dobrovolným
pracovníkům, kteří navazují kontakty a mají snahu poskytnout
dětem zdravé a krásné prostředí, hezké ubytování i stravu.
Jak je vidět „Když se chce, tak to jde“ říká staré české
přísloví. Rádi zveřejňujeme dopis dětí ze Dvora Králové
nad Labem.
ZA PŘÍRODOU NA BROUMOVSKO
Jednoho krásného dubnového dne jsme se s dětmi I.-IV. třídy
ZŠ Podharť ve Dvoře Králové n.L. rozjeli do střediska enviromentální

výchovy RUCE do Křinic. Dostalo se nám vřelého přivítání p.Petrem
Uzlem a dalšími členy střediska.
Po seznámení se s prostředím a programem jsme se posilnili
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na naši první výpravu. Cestou na mufloní a kozí farmu nás provázela
místní básnířka a fotografka Mgr. Věra Kopecká. Její vyprávění
o zdejším kraji bylo pro všechny poučné a zajímavé. Některé děti
po deseti kilometrové tůře překonaly samy sebe a tím nás příjemně
překvapily. Po dobré večeři nás navštívil pan Martin Šleis – bývalý
starosta Křinic, který nám velmi příjemným způsobem přiblížil
historii obce a její nynější život. Jelikož pan Šleis je členem zdejšího
MS vyprávěl i zajímavé historky se zvířaty.
Druhý den jsme zahájili opět turistikou. S našim průvodcem,
bývalým pracovníkem CHKO Broumovsko panem Kopeckým jsme
se vypravili přes Broumovské stěny k chatě Hvězda a kapli Panny
Marie Sněžné, kde se nám otevřel nádherný pohled na hraniční hory.
Odpoledne bylo zasvěceno tradičním řemeslům, především tkaní
na hřebenu, brčkách a kolících, drátkování, práce s papírem a
ubrouskovou technikou. Děti byly velmi zručné, a proto si odvezly
spoustu výrobků. Poslední večer jsme si zazpívali s kytarou.
Loučili jsme se jen velmi neradi, protože jsme zde zažili
skutečně příjemné chvíle v krásné přírodě s milými lidmi. Rádi se sem
zase někdy podíváme.
H.Havlíčková, Š.Ruprichová, L.Paťavová
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CO SE NÁM NELÍBÍ

Volné pobíhání psů nejen po obci, ale i po celém katastru.
V jarních měsících byly nalezeny stržené srny v porostech. Co
chybí k tomu, aby takový pes pokousal dítě nebo dospělého
člověka. Pokud se nemýlíme platí kontumace psů – co pro to
udělají naši zastupitelé ?

U Brány času neteče voda, odpočinková zóna a obnova
studny nebyly zadarmo a voda měla sloužit k osvěžení
turistům, asi poteče až v zimě !

V centru obce rozložil tábor? Na pozemku č. 282/1 je
množství různého nábytku a zařízení, které doslova hyzdí
střed obce. Doufáme, že vlastník v době co nejkratší provede
úklid, aby zahrada byla zahradou.
Vjezd do katastru obce není ten pravý ořechový, hráz u
rybníka Cígl je jako právě se rodící prales a ani protější strana
není o nic lepší. Ptáme se co na to vlastníci p. Kolísko a další,
PF ČR a nájemci.

CHVÁLÍME

Chválíme všechny majitele nemovitostí, kteří od
letošního časného jara pečují o okolí a vzorně je udržují, ale je
jich jen velmi málo. Ptáme se co vy ostatní vlastníci, čekáte až
zase celá obec zaroste??

Chválíme majitelku restaurace „Krymz“, která se
rozhodla vybudovat předzahrádku pro hosty.

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Pranostika na červen :

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto pak přicházívá;
jak červen teplem září, takový bude i měsíc září;
je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Medardova kápě čtyřicet dní kape.
Jestliže na Medarda prší, neurodí se moc hub.

Citát : „Kdo nemiluje, bývá milován a kdo miluje, bývá
zklamán“.

Nastává čas dovolených, redakce Občasníku přeje všem
čtenářům hezkou a ve zdraví prožitou dovolenou.

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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