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Pokračování z minulého čísla

Do roku 1945 byla škola s vyučovacím
jazykem německým a výnosem zemské
školní

rady organizována

dvoutřídní. Prvním

jako škola

inspektorem lidové

demokratické Československé republiky byl

pan okresní inspektor Josef Jeník, který
byl pověřenec ministerstva školství a osvěty
pro pohraniční školní okres Broumov.

Školní rok 1945 - 1946

Po druhé světové válce bylo jedním z nejdůležitějších úkolů
osídlit pohraničí. Proto byli do jednotlivých obcí ustavováni
předsedové místních správních komisí, většinou učitelé. Tak jsem byl
i já (Emil Vítek-řídící učitel) ustanoven do Křinic, kam jsem přišel
dne 14. června 1945. Zahájiti ihned vyučování na zdejší škole nebylo
však možné, poněvadž tu českých dětí nebylo. Muselo se vyčkati,
až přijdou čeští usedlíci. Proto první zápis byl proveden až na konci
prázdnin. Do školy bylo zapsáno 24 českých dětí. Tento stav však
nebyl konečný, poněvadž noví usedlíci z vnitrozemí se stále stěhovali.

Pokračování příště

INFORMACE pro občany

Finanční úřad v Broumově oznamuje, že v období měsíce března
až 2. dubna 2007 se rozšiřují úřední hodiny a provoz podatelny a to :

Pondělí

8.00 – 12.00

13.00 – 18.00

Středa

8.00 – 12.00

13.00 – 18.00

Úterý 20. a 27. března 2007
8.00 – 12.00

13.00 – 16.00

Čtvrtek 22. a 29. března 2007
8.00 – 12.00

13.00 – 16.00

Pátek 23. a 30. března 2007
8.00 – 12.00

13.00 – 16.00

Hydrogeologická společnost nabízí vypracování hydrogeologických
posudků k žádostem o povolení k odběru vod ze studní. V případě
zájmu lze kontaktovat společnost na tel. č. 224 317 748.

Přílohou občasníku budou Rady pro zahrádkáře.

Obcí připravované akce roku 2007 z programu obnovy venkova
Obcí bylo zažádáno o grant na
- opravu střechy obecního úřadu
- křinický kulturní rok 2007
- pořízení a digitalizaci územního plánu

Dovážka obědů
Od začátku měsíce března mají zájemci o dovoz obědů možnost
se přihlásit na obecním úřadu. Podrobnější informace vám budou

poskytnuty u členky výboru paní Vítové. Využijte této vynikající
příležitosti. Cena obědu včetně dopravy je 53 Kč. Zatím této
možnosti využívá 8 zájemců, kteří jsou s kvalitou obědů a dovážkou
až do domu velice spokojení.

MĚSÍC starostky

V měsíci únoru byly připraveny granty na rok 2007, o které se
bude žádat během roku 2007.
Bylo požádáno o dva pracovníky z Úřadu práce.
Příprava na 3. Obecní bál.
Příprava soupisu pozemků Pozemkového fondu v Náchodě pro
bezúplatný převod na obec.
Zhodnocení zahrádkářské přednášky, která se konala dne
15.2.2007 v Hospůdce u sládka, škoda, že byla tak malá účast občanů
(11 občanů).
Dne 16.2.2007 se konalo místní šetření ohledně stavby lesní
cesty nad Amerikou.
Jednání s projektantem p. Rakem ohledně projektu na školu.
Jednání s Pozemkovým fondem v Praze (p. Bláhou ohledně
bezúplatného převodu pozemků na obec)
Dne 26.2.2007 jednání obecního zastupitelstva.

Dne 26. února byl obecním zastupitelstvem schválen rozpočet
obce na rok 2007
Příjmy :
Daň z příjmu FO, PO

1.325.000.-

Daň z přidané hodnoty

1.048.000.-

Poplatky za odpady

132.000.-

Poplatky ze psů

5.500.-

Daň z nemovitosti

408.000.-

Splátky půjček od občanů

400.000.-

Příjmy z pronájmu bytů

75.000.-

Pronájem zahrádek

5.000.-

Prodej nemovitostí

25.000.-

Příjmy z úroků

50.000.-

ÚP-VPP

160.000.-

EKO-KOM

10.000.-

Účelové dotace KÚ Hradec Králové

8.780.-

Příjmy celkem

3.652.280.-

Výdaje :
POV

215.000.-

Projekt škola

150.000.-

ÚP- nový plán

440.000.-

Odvoz odpadů

220.000.-

Hasiči (telefon, el.energie, nafta)

50.000.-

Péče o důchodce

60.000.-

Nová technika-vysavač, štěpkovač

70.000.-

Kultura

99.000.-

Místní komunikace

600.000.-

Knihovna

5.000.-

TJ Sokol

15.000.-

Údržba památek

70.000.-

Veřejná zeleň

50.000.-

Oprava rozhlasu

60.000.-

El. energie

200.000.-

Údržba VO

50.000.-

Školné

148.000.-

Poradenské služby

26.280.-

OREDO-dopravní obslužnost

66.000.-

Oprava WC+plot – škola

200.000.-

Vodné

10.000.-

Půjčky občanům

100.000.-

Vnitřní správa

748.000.-

Výdaje celkem

3.652.280.-

Jak jsme na tom s výsadbou a kácením dřevin

Zeptal jsem se místostarostů jaká je situace na úseku likvidace
zeleně v intravilánu obce.
Statistika nám říká, že v závěru roku 2006 byl zájem o kácení
stromů tak veliký jako v žádném minulém roce. Oba místostarostové
po několik dní v úředních hodinách psali intenzivně rozhodnutí,
ve kterých současně ukládali náhradní výsadbu, kterou žadatelé
tradičně neplní. K dnešnímu dni bylo povoleno pokácet 38 kusů
převážně vzrostlých stromů, zamítnuty byly 2 žádosti, uložena byla
náhradní výsadba v počtu 87 kusů. Vzhledem k tomu, že výsadbu
(kterou vandalové ničí) provádí pouze obec, bude iniciován pro příští
rok opačný postup. Žádost o kácení bude obsahovat údaj, ve kterém
žadatel uvede kde vysadil stromy, a pak teprve bude vydáno
rozhodnutí o pokácení dřeviny (vyjímka bude pouze u dřevin, kde by
mohlo dojít k ohrožení nemovitosti apod.).
Naše obec byla hodnocena jako obec s největší zelení
v intravilánu. Pokud se dosavadní trend nezastaví, zmizí zeleň z naší
obce. Již dnes je vidět lidským okem jak mizí krásné remízky i
v chráněném území katastru obce. Kde nejsou stromy není ani zdravý
vzduch, kde nebude zdravý vzduch, nebude ani život!!

V naší obci se v letošním roce uskutečnil rekordní počet plesů.
Již mnoho let zpátky nepamatujeme tři bály v naší obci. Ples myslivců
nasadil standardní laťku, Hasičský bál překvapil vysokou účastí
tanečníků a pěknou tombolou. Obecní bál v pořadí již třetí v sérii bálů
důstojně zakončil. Starostka touto cestou děkuje všem členům
obecního zastupitelstva za projevenou ochotu a pomoc. Obecní
zastupitelstvo děkuje všem spoluobčanům za příspěvky do bohaté
tomboly s přáním nashledanou na 4. Obecním bále.

Stav soutěže čistá obec, čisté město, čistý kraj

EKO-KOM zveřejnil výsledky soutěže o čistou obec za rok
2006. Ze 320 hodnocených obcí se naše obec umístila na 27 místě,
což znamená, že jsme se značně propadli oproti roku 2005, kdy jsme
se umístili na 6 místě. Co je asi příčinou tohoto propadu jsme už
zmiňovali v Občasníku a upozorňovali na to, že odpad je třeba ukládat
podle označení nádob a zvláštní pozornost je třeba věnovat sklu a jeho
třídění dle barvy.

Zase trochu sportu opět do Křinic!

Příznivcům kopané se dává tímto na vědomí, že od měsíce
dubna bude každou středu od 1700 hod. na hřišti v Křinicích

Na účast mládeže i odrostlé fotbalisty čekají dobrovolní pořadatelé –
přijďte uvolnit svoji energii.

Pozvání na povídání o Chile !

Honební společenstvo Křinice zve všechny občany i ostatní
zájemce na besedu s účastníkem „Mise Broumováků do Chile“.
Přednáška se uskuteční 17. března 2007 od 1600 hodin v Hospůdce u
sládka.

Na vaši účast se těší pořadatelé!!

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.
Zodpovídá: Libuše Rosová
Vytvořeno / změněno: 31.3.2007 / 1.4.2007

NEPRODEJNÉ!

