Občasník Křinice únor 2007

Pokračování z minulého čísla

Až do roku 1872 byla škola v Křinicích o jedné třídě. Vyšší stupeň se učil dopoledne, nižší
odpoledne. Do roku 1875 byla škola dvoutřídní a od r. 1875 do r. 1945 trojtřídní. Nejvíce dětí měla
škola ve školním roce 1911-1912 a sice 245 žáků.
Před rokem 1869 staral se o udržování obecných škol církevní patronát. Ten také ustanovoval
k dozírání na věcné potřeby školního dozorce. Odborným školním dozorcem byl farář. Na školy
v okrese dozíral biskupský okresní vikář jako okresní školní dozorce a nad všemi školami diecéze
„Kanonicus scholastikus“ jako diecézní školní dozorce.
Zavedením říšského školního zákona bylo udržování škol přeneseno na okresy a obec, a pro
školní dozor jmenováni zemští a okresní školní inspektoři. Křinická škola měla dvakrát zemskou
inspekci. 8. června 1905 navštívil školu zemský školní inspektor dr. Theodor Tupec a 15. srpna 1921
Vilém Spachovský.
Pokračování příště

MĚSÍC STAROSTKY
končil úplňkem, a lze z toho usoudit, že byl velmi náročný na práci starostky, ale i občanů, jak se
dozvíte z dalších pasáží našeho zpravodaje.
Mnoho administrativní práce si vyžádala administrativa spojená se zpracováním závěrečné
zprávy k projektu INTERREG IIIa. Jedná se o finanční vypořádání akce „Mezinárodní den hasičského
sportu - Křinice 2006“. Práce spojené s tímto grantem si vyžádaly i dvě cesty do Rychnova nad
Kněžnou.
V uplynulém měsíci se 3 krát sešlo obecní zastupitelstvo, projednávalo se následující:
- zajištění provozuschopnosti veřejného osvětlení po orkánu, který se nevyhnul ani naší obci,
- jednání s panem Zálišem o dalším osudu podnikatelského areálu,
- projednání kupní smlouvy s panem Veverkou a její příprava,
- účast na konferenci ve Wambeřicích spolu se zastupitelkou paní Janou Vítovou - na konferenci
se projednávala další spolupráce naší obce na úrovni Gminy Radkow s Ratnem Dolním, hasiči i s obcí
Dzikowiec, kteří při této příležitosti byli oficiálně pozváni na “Hasičský bál“ v Křinicích, konaný dne
17. 2. 2007,
- jednání s úřadem práce v Náchodě o získání dvou pracovníků na veřejně prospěšné práce v naší
obci,
- řešení úkolů z jednání dobrovolného svazku obcí Broumovska,
- významné jednání se uskutečnilo s poslancem Parlamentu ČR ing. Jiřím Hanušem 26. ledna
2007, kterého se zúčastnil mimo starostky radní pan Černý a zastupitel pan Jaromír Král, který účast
poslance politicky podpořil. Hlavním úkolem bylo seznámit poslance s problémy životního prostředí v
obci, které způsobila fyzická osoba, jedná se o trosky velkokapacitního kravína, haly pro drůbež a
okolí, dále o pomalý postup jednání Pozemkovým fondem ČR, ale i některé ostatní problémy, které
trápí občany a budou mít veliký vliv na životní prostředí katastru obce.

Dále pokračuje zpráva o jednání obecního zastupitelstva:

15.1.2007
- zastupitelům předány materiály k Rozvoji Broumovska
- projednán návrh smlouvy s Občanským sdružením Křinické prameny, bude projednán v příštím
zastupitelstvo za účasti předsedy pana Uzla
- schválena úprava pokojů ve škole - zadat zakázku
- diskuze k využití zahrady u školy
- oprava střechy na čp. 45 z POV
- debata k získání pozemku na hřiště
- jízdní řád autobusu - požádat o účast zástupců OREDA a zástupců P-tarnsportu na příští OZ, a
požádat také o změny
22.1.2007
- jednání s panem Filipčíkem, který OZ seznámil s podnikatelským záměrem
- pozvaný předseda pan Uzel, Občanské sdružení nesouhlasí s nájmem 8.000,- Kč měsíčně, k
tomuto bodu byla velká debata za účasti občanů a členů Občanského sdružení k budoucímu využití
tohoto zařízení. Další jednání bude až po valné hromadě Občanského sdružení, kde podají zprávu z
hospodaření za rok 2006
- námět k návštěvám důchodců za účelem možnosti dopravy obědů důchodcům
- p. Harviš žádá o přípěvek pro matku do domova s pečovatelskou službou, bylo doporučeno
postupovat dle platného zákona od 1.1.2007
29.1.2007
- projednán návrh rozpočtu na rok 2007, do příštího zastupitelstva ještě připomínkovat
- projednání se zástupci OREDA a P - TRANSPORTU ohledně jízdních řádů a to hlavně průjezd
spodní částí obce. Na jednání bylo dohodnuto, že od 5.3.2007 budou projíždět spoje v 15.30 a v 17.30
hod. opět spodní částí obce i směrem do Broumova.
- nabídka kulturního pořadu na 21.11.2007 byla schválena v částce 5.500 Kč.
- dne 15.2.2007 odsouhlasena přednáška pro zahrádkáře v Hospůdce U sládka
- byl projednán dopis MAS (místní akční skupina), která pozvala OZ na jednání s občanským
sdružením na 2.2.2007, byla napsána odpověď o neúčasti OZ místní akční skupině
- projednání zápisu Dobrovolného svazku obcí Broumovsko (DSO)

- diskuse byla ke všem problémům za hojné účastí občanů na obou posledních jednáních OZ.

INFORMACE pro občany

Integrovaný plán rozvoje Broumovska

Pokusíme se vám heslovitě přiblížit, k čemu tento plán vznikal. Před lety byl prováděn průzkum
veřejného mínění, co by si lidé na Broumovsku přáli, jaké mají priority pro život na Broumovsku. Po
vyhodnocení průzkumu byly ustanoveny komise, které zpracovaly výsledky průzkumu a shrnuly je do
těchto oblastí :
1. Podnikání, cestovní ruch, zaměstnanost
2. Kvalita života
3. Krajina
4. Výchova - vzdělání
5. Zemědělství
Z jejich projednání vznikl Program rozvoje Broumovska v roce 2004. Program je dlouhodobý, a
to až do roku 2013 a dále až do roku 2020. V současné době se o realizaci starají obce přes DSO a dále
je zde vytvořena MAS, ve které může být členem každý občan, kterému není život na Broumovsku
lhostejný ani v budoucnosti. Na realizaci se může podílet každý a za tímto účelem jsou již pro letošní
rok dány instrukce a termín do 20.2.2007, ke kterému se mohou návrhy podávat. Je třeba podat
náměty k tomuto plánu a to jak občané, tak zemědělci i podnikatelé ke shora uvedeným oblastem v
obci. Smyslem akce je dát do plánu vaše náměty s možnou realizací již od r. 2007, kdy se očekává
největší příliv finančních prostředků z EU.
Nezapomeňte do 20.2.2007 sdělit na OÚ v Křinicích vaše náměty. Do této oblasti zasahuje i
nabídka odborného semináře „Revitalizace bývalých zemědělských staveb a jejich podnikatelské
využití“. Podrobnosti zjistíte na obecním úřadě a na úřední desce.

SPOLEČENSKÉ AKCE
Dne 2. února 2007 se uskutečnil Myslivecký bál. Jeho hodnocení je známkou chvalitebnou.
Honební společenstvo a myslivecké sdružení si dalo na bálu záležet, škoda, že občanů z naší obce bylo
poskrovnu.
Pořadatelé děkují za kvalitní mysliveckou kuchyň v Hospůdce U sládka, všem za dary do
tomboly, a zvláště hudební skupině ELKA, která svojí produkcí ví co je to bál.
 Dne 17.2.2007 se na vás těší naši hasiči, kteří pořádají svůj tradiční

Hasičský bál
K tanci i ke vzpomínkám na mládí vás zve opět skupina ELKA.
 Plesovou sezónu zakončí

Obecní bál
který bude na svátek sv. Anežky dne 2. března 2007 v oblíbené Hospůdce U sládka. Srdečně zve
všechny občany obecní zastupitelstvo.
Nemusíme se potkávat jen na úřadě, ale i v hospůdce. Přijďte v hojném počtu, svoji produkci
předvede skupina Leoše Kubečka ELKA.



Pozvánka

na přednášku o zahrádkaření, která se koná dne 15.2.2007 od 17 hod. v Hospůdce U sládka. Zváni
jsou všichni občané.

Křinické zelí 2007

Dne 13. ledna 2007 proběhla v Hospůdce u Sládka první Křinická „zeliáda“. K naší radosti
přineslo vzorek 9 odvážných - někteří sami, jiní za hojné účasti svých nejbližších. Jmenovitě paní
Berková, Plná a Málková a pánové Černý, Janata, Klimeš J., Kopič, Lamka a Škvrna (zastoupený
panem Rosou).
Odborná porota ve složení paní Simonová, Steinerová L. a pan Berka měla podle vlastních slov
nelehký úkol. Každé zelí je jinak dobré a určit to nejlepší je na delší ochutnávku. Porotě to trvalo asi
půl hodiny. Po hodnocení odborné poroty dostali příležitost i přihlížející diváci, kterých bylo 25 a
jejich hodnocení se od odborné poroty téměř nelišilo.
Každý kdo ochutnal, udělal i něco pro své zdraví. Vitamínu C není v zimním období nikdy dost.
A konečně vámi očekávané výsledky :
1. místo paní Málková
2. místo paní Plná
3. místo pan Klimeš Josef
Cena pro prvního byla láhev sektu a vítězka se o ni rozdělila se všemi konkurenty, porotou a s
hlavním pořadatelem.
Chceme touto cestou udělit „Čestné uznání“ všem, kteří se přišli podělit o své umění. Děkujeme a
příště přijďte zase.

SDH Křinice

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Pro ženy : Odškodnění ve výši 3,6 mil. Kč požadují rodiče Polky (30 let) od Štětínské kliniky
plastické chirurgie, kde jejich dcera během rutinní operace “zvětšení prsou“ upadla do hlubokého
bezvědomí. Od té doby už osm měsíců se neprobrala. Rodiče argumentují, že na udržení dcery při
životě vynakládají měsíčně částku 70 000 Kč.
Dámy, buďte opatrné, příroda je příroda.
Pro muže : Auta také stárnou. Průměrný věk registrovaného auta v ČR se pohybuje kolem 14
roků. Za rok 2006 přibylo 150 000 aut a celkový stav v republice činí 4 109 000 vozů.

Rodila podle internetu. Šestnáctiletá matka Ivana porodila tajně doma holčičku, po té co tajila, že
je v jiném stavu. Veškeré potřebné informace o průběhu porodu našla na internetu.Údajně porodila v
noci, kdy matka byla v práci a otec šel spát.

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 únoru 2007, náklad 160 výtisků.
Redakční rada: Marin Šleis, Blanka Strnadová

Zodpovídá: Libuše Rosová
Vytvořeno / změněno: 14.2.2007 / 14.2.2007

NEPRODEJNÉ!

