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Pokračování z minulého čísla

Školní rok 1945 - 1946 - zahájení
Vyučování na zdejší škole bylo slavnostně
zahájeno v pondělí 3. září. Žáci se sešli ve
3. třídě. Slavnosti se zúčastnily i někteří rodiče.
Řídící uč. Emil Ladnar promluvil o významu
české školy v pohraničí. Pravidelné vyučování
začalo 4. září. V první třídě vyučoval řídící uč.
Emil Ladnar, ve druhé výpomocný uč. Zdeněk
Daněk z Hradce Králové - Kuklen. Poněvadž
učitel Zdeněk Daněk se dal zapsati na fakultu
filozofickou Karlovy university, byl dnem 15. října 1945 propuštěn
ze služby, aby se mohl věnovati studiu hudebních věd. Na jeho místo
nastoupila učitelka Libuše Novotná, která až dosud působila
v Benešově u Semil.
Dne 20. října 1945 onemocněl řídící učitel Emil Ladnar a byla
mu udělena zdravotní dovolená. Jmenovaný nastoupil do služby
1. prosince 1945. Zatím vyučovala na škole učitelka Libuše Novotná
střídavě v obou třídách.
Dne 12. prosince 1945 byla ustavena místní školní rada a jejími
členy jsou : Tér Antonín č.p. 10, Bažout Václav č.p. 55, Černý
Vojtěch č.p. 116, Baláž Josef č.p. 43.

Pokračování příště
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INFORMACE pro občany

Firma JOPECO oznamuje zákazníkům, že rozšířila svoje služby
na provozovně v Broumově o vyvažování kol nákladních automobilů,
včetně rozšíření pracovní doby ve všední dny od 7.00 – 17.00 hod.,
v sobotu od 9.00 – 12.00 hod. V nutných případech lze žádat servisní
práce i v mimo pracovní dobu i o víkendech, službu lze objednat
na tel. č. pneuservisu 604 280 693.

Společnost PASEO s.r.o. poskytuje na internetovém portálu
Výletník.cz (internetová adresa www.vyletnik.cz) kompletní kvalitní
informace o turistice se zaměřením na výlety a turistiku včetně
fotografií.

Kompletní demolice včetně úklidu a odvozu nabízí firma Vávra
Trutnov, e.mail - vav.ris@centrum.cz, tel. č. 722 562 800.

Sběrný dvůr firmy RUMPOLD s.r.o. pro naše občany se nachází
v obci Heřmánkovice (bývalý sklad obilí) otevřeno středa 14.00-17.00
hod., sobota 8.00 – 11.00 hod. Případné podrobnosti zjistíte na tel.
č. 491 524 691, 606 632 232.

Oznámení o zpracování projektu LUCAS 2007 – v první polovině
roku 2007 bude probíhat na celém území ČR zpracování projektu
LUCAS 2007. Jedná se o terénní průzkum statisticky rozmístěných
bodů a následné zjištění způsobu využívání půdy spolu s druhem
krajinného krytu. Projekt je vyhlášen evropskou komisí EUROSTAT

a probíhá ve většině zemí EU. V ČR bude terénní šetření provádět
firma GEODIS Brno, spol. s.r.o.
Cílem této zprávy je informovat veřejnost o tomto projektu a
usnadnit tak práci terénním pracovníkům, kteří budou vykonávat
průzkum v časovém rozmezí květen-červen 2007 po celé ČR,
eventuelně se vyvarovat případných konfliktů s vlastníky půdy
při hledání jednotlivých bodů v terénu (vstup na pozemek, zjištění
plodiny). Zeměměřiči se budou pohybovat v terénu s příslušnou
akreditací a do získaných dat nebudou zahrnuty žádné
informace o vlastnících. Jde pouze o získání údajů o způsobu
využívání půdy a jejího krajinného krytu.
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Odpadní vody – z celé kauzy „vypouštění odpadních vod a odběry
vod ze studní“ se našich občanů nejvíce týká právě vypouštění
odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Každý kdo
nemá vypouštění odpadních vod legalizováno povolením k vypouštění
odpadních vod musí o toto povolení zažádat vodoprávní úřad (MěÚ
Broumov, odbor životního prostředí – vodní hospodářství). Žádost
společně s podklady je třeba podat do 1.7.2007.

CO SE NÁM NELÍBÍ

Již několik let je u budovy školy skládka materiálu, která letos
na jaře začala růst!! Ptáme se kdo to uklidí??

Doslova a do písmene je b………. na autobusových zastávkách.

Rádi bychom věděli komu se hodili čerstvě vysázené macešky
na některých čekárnách.

V naší obci se nachází ještě 26 vlastníků nemovitostí
v intravilánu obce, na kterých je nepořádek a přitom stačí tak málo,
provést jarní úklid!! Už to nebude dlouho trvat, kdy bude obec
udělovat „odměny“ těmto majitelům.

Skládka na VKK, která měla být zlikvidována jen kvete!!

MĚSÍC starostky

Nástup pracovníků na veřejně prospěšné práce v obci od Úřadu
práce, jejich proškolení a seznámení s prací pro obec.
1.3.2007 účast na jednání Dobrovolného svazku obcí (DSO),
kde se projednávalo : žádost o poskytnutí grantu na úpravu lyžařských
běžeckých tras, program koncertů „Za poklady Broumovska“,
organizace závodů RALLYE SUDETY 2007, návštěva prezidenta
republiky v Broumově, podpoření petice o diskriminaci obyvatel
venkova, příjem televizního vysílání východočeského zpravodajství.
2.3.2007 příprava tomboly na obecní bál, jednání s ing. Látem
– úpravy terénu v okolí pozemků, které užívá.
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9.3.2007 jednání s SCHKO – další využití
„Za Divišovými“ kde úpravy provádí nový vlastník.

rybníků

12.3.2007 jednání s občanským sdružením za účasti předsedy
pana Uzla, dohoda ohledně školy, výpověď z nájmu za účelem
rozsáhlé rekonstrukce školy, úhrada údržby občanskému sdružení
ve škole.
15.3.2007 jednání DSO – výběr zpracovatele integrovaného
plánu rozvoje Broumovska.

16.3.2007 jednání Honebního společenstva, které rozhodlo
darovat obci na rozvoj kultury v roce 2007 částku 10.000 Kč.
20.3.2007 identifikace pozemků PF, které má obec
na „výpůjčku“ za bezplatné nájemné. Žádost o zřízení věcného
břemene na cestu PF kolem drůbežáren do Martínkovic.
21.3.2007 zajištění medailí na 31. ročník pochodu Hvězdeckým
pohořím.
26.3.2007 projednání organizace pochodu s dobrovolníky,
kteří budou pochod zajišťovat.
27.3.2007 účast na semináři integrovaného záchranného
systému.
28.3.2007 účast na semináři Svazu historických měst a obcí
v Hradci Králové.
29.3.2007 jednání DSO – propagační materiál obcí
Martínkovice, Křinice, Božanov. Zhotovení pohledových map
na informační tabule. Zajistit informace k běžeckým tratím
na Broumovsku. Schválen odborný poradce ve věcech obnovy a
údržby památek Ing. arch. Prokop.
29.3.2007 účast na semináři společně s paní Vítovou „Čistá
obec“ – zapojení do soutěže.
30.3.2007 výběr pozemků na bezúplatný převod od PF.
2.4.2007 jednání s panem Zálišem o pozemcích v okolí seníků a
jejich údržbě.
6.4.2007 účast na školení o vidimaci a legalizací při ověřování
podpisů.
11.4.2007 sepsání smlouvy s Veverkou Pavlem o prodeji
nemovitosti.
12.4.2007 účast na návštěvě pana prezidenta v Broumově.

17.4.2007 školení o údržbě zeleně na SCHKO Broumovsko –
účast pan Černý.
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19.4.2007 jednání s ředitelem Zemědělské agentury v Náchodě
o provedení pozemkových úprav v Křinicích.
19.4.2007 účast paní Rosové na jednání vedeném
na MěÚ v Polici n.M. společně se starosty z Martínkovic a Božanova
o návrhu plastické mapy ve spolupráci s DSO Policka.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
vytříděného z komunálního odpadu

Obecní úřad Křinice a firma RUMPOLD s.r.o.,
si Vás dovolují upozornit, že dne 21.5.2007 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, léky,
pesticidy, zahradní chemikálie včetně obalů, baterie (suché články),
akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, televizory a
staré lednice.

Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do tohoto svozu
nepatří.

Svoz proběhne zastávkovým způsobem. Obsluhou svozového vozidla
bude odpad přebírán přímo od občanů. Občan musí předložit obsluze
vozidla doklad o zaplacení svozu tuhého komunálního odpadu na rok
2007.

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.
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SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

pondělí 21.5.2007

Křinice

horní část otočka autobusu

15.30 – 15.40

horní část u zvonu na sklo

15.45 – 15.55

u obecního úřadu

16.00 – 16.10

dolní část u zvonu na sklo

16.15 – 16.25

Případné dotazy zodpoví:

RUMPOLD s.r.o. Rieger Bohuslav

tel.č. 491 524 691, 606 632 232

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

CO KAM PATŘÍ ?

Možná ani nevíte, že každým kilogramem vytříděného odpadu
přispíváte do obecní pokladny.

Je proto důležité, když už jste se rozhodli odpad vytřídit, uložit
ho do správného kontejneru, aby to nebyla marná snaha.

Ne všechny kontejnery bývají čitelně označeny a proto si
zapamatujte, co do které barevné nádoby patří :

MODRÁ = papír

ANO – noviny, časopisy, kancelářský papír,
reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka,
karton, papírové obaly
NE – papír voskovaný a uhlový, mokrý, mastný
a jinak znečištěný, plenky a ostatní hygienické
potřeby

BÍLÁ a ZELENÁ = SKLO

ANO – láhve od nápojů, skleněné
nádoby, skleněné střepy, tabulové
sklo

NE – keramika, porcelán, autosklo,
drátěné sklo, zrcadla
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BÍLÁ = BÍLÉ SKLO !!
ZELENÁ = BAREVNÉ SKLO A TABULOVÉ SKLO !!

ŽLUTÁ = PLASTY

ANO – PET láhve, kelímky, sáčky,
fólie, výrobky a obaly z plastů,
polystyren CO JDE SEŠLÁPNĚTE
NE – novodurové trubky a obaly od
nebezpečných látek (chemikálie,
barvy, motorové oleje……)

HNĚDÁ – KOVY

ANO – obaly od plechovek a sprejů

PŘIPRAVUJEME!! ORANŽOVÁ = NÁPOJOVÉ KARTONY
U nás zatím máme společně žluté
s oranžovým
značením.

DOPIS ČTENÁŘE

Malé výročí

Několik občanů Křinic si může letos oslavit malé výročí. Je to
právě 50 let od okamžiku, kdy jsme ukončili základní školní docházku
a vykročili do života. Celá tato skupina dětí a kamarádů se sešla
na začátku září 1949 v první třídě Obecné školy v Křinicích.
Kdo opravdu zasedl do školních lavic prvního oddělení první třídy,
kterou vedl řídící učitel Vítek? Pokud to vezmeme proti proudu
Křinického potoka od Krymzu po Ameriku, tak to byli tito žáci :
Zdeněk Fousek, Květa Čápová – Fišerová, Dana Balcarová –
Vovsová, Vladislav Novotný, Dana Vítová, Miloš Kadrmas, Jiří
Beran, Jiří Rozinek, Vladimír Minařík, Zdeněk Mach, Věra Bažoutová
– Peterková, Zdeněk Hanuš, František Skřivánek, Jana Klimešová –
Kultová, Oldřiška Kozlová a Růženka Vítková – Machková.
Řídící učitel Vítek dost brzy odešel vést školu do Šonova a nás
převzala řídící učitelka Květa Dostálová – Fialová. Ve druhé třídě
od čtvrtého oddělení nás učil pan učitel František Vodehnal, kterého
jsme měli moc rádi. Z naší party spolužáků odešla Oldřiška Kozlová,
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která se s rodiči odstěhovala z Křinic. Po pěti letech návštěvy obecné
školy v Křinicích jsme v roce 1954 nastoupili do šesté třídy
v Broumově. Většina z nás chodila na Osmiletou základní školu
na Černé stezce. Tři kamarádi (Jiří Beran, Miloš Kadrmas a František
Skřivánek) z dosud nejasných administrativních důvodů museli chodit
na Osmiletou základní školu v Hradební ulici. Po úspěšně složených
závěrečných zkouškách na konci osmé třídy jsme v roce 1957 ukončili
základní školní vzdělání a museli vykročit do skutečného života. Tím
skončil krásný věk dětství a s odvahou jsme se vrhli do časů mládí.
Každý z nás si našel své místo v životě a ne všichni zůstali v Křinicích,
ale všichni se do Křinic rádi vracíme, pouze Růženka Vítková –
Machková nás už opustila navždy.
Na své dětství a školní docházku v Křinicích a Broumově rádi a
často vzpomínáme, ale to neznamená, že jsme už staří. Jak trefně
poznamenal na adresu mladých pan Theodor Pištěk v jednom starém
českém filmu : „My nejsme staří, my jsme byli jen o trochu dřív mladí
než vy, cápkové!“.

Jirka Rozinek

Ať se Vám všem v máji daří. To Vám přeje redakce.

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

NEPRODEJNÉ!
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Zodpovídá: Libuše Rosová
Vytvořeno / změněno: 30.4.2007 / 30.4.2007

