Občasník Křinice leden 2007

Pokračování z minulého čísla.

V roce 1874 zvolené obecní zastupitelstvo schválilo v první schůzi usnesení žádati o povolení
školní stavby okresní školní radu. 9. června 1874 konstatovala komise z Broumova, že stará
budova nevyhovuje, a že je nutná stavba nové školní budovy. Družstvo vyměnilo č.p. 176 za
č.p. 50. Na podzim se započalo se svážením materiálu a na jaře 1875 zednický mistr Svítil
z Broumova začal stavět. Celkové vydání za stavbu, která byla dokončena na podzim 1875,
činilo 19 000 zlatých. 25. listopadu 1875 byla škola vysvěcena. Přestěhování ze staré do nové
budovy se dělo 2.,3. a 4.prosince. Poprvé se v nové škole učilo v pondělí 6.prosince 1875.
Nová školní budova měla přízemí a první poschodí. V přízemí byl byt pro řídícího učitele, byt
pro učitele, spíš, dva sklepy a stáj. V poschodí byly tři třídy, kabinet a byt pro učitele. Vedle
školní budovy stála stodola – kůlna. Byt pro školníka byl zřízen v roce 1877 z bývalé stáje.
31. května 1883 byla škola opatřena hromosvody. 1886 bylo na školní hřiště dodáno nářadí.
1897 byly postaveny na zadní straně budovy samostatné chlapecké záchody, protože po
shlédnutí společných záchodů komisí byly tyto shledány nepřípustnými. 1912 byl do školy
zaveden vodovod a 1920 dala obec instalovat elektrické osvětlení s 10 žárovkami.
Pokračování příště
REDAKCE OBČASNÍKU zkouší zavést rubriku „MĚSÍC STAROSTKY“ za účelem
zlepšení informovanosti našich občanů. V této rubrice se dozvíte co minulý měsíc starostka
absolvovala :

- Zasedání DSO (Dobrovolný svazek obcí), které projednávalo rozpočet na rok 2007 s
výhledem na léta 2008 - 2009, dále se projednával program obnovy venkova na rok 2007 se
zaměřením na rozvoj cestovního ruchu na Broumovsku, úpravou běžeckých tratí (bližší
informace www.ski.policenadmetuji.cz).
- Dne 2. prosince 2006 proběhlo vítání občanků s vánočním koncertem a mikulášskou
nadílkou ve spolupráci s občanským sdružením Křinické prameny.
- Dne 12.prosince 2006 proběhlo zasedání Nadace Hospital : volba výboru a dozorčí rady.
- Konalo se zasedání obecních zastupitelstev celého Broumovska v sále na Střelnici, kde byli
zastupitelé informováni o projektu Broumovska financovaného EU.
- Jednání na MěÚ Broumov, odboru životního prostředí s obchodní společností 2. BRABANT
CZ s.r.o., kde se projednávaly stavební a terénní úpravy na Křinických rybnících.

- Práce na vyhodnocení projektu Mezinárodního dne hasičského sportu - Křinice 2006.
- Dne 19. prosince 2006 proběhlo školení k rozpočtům obcí v Pardubicích.
- Dne 27. prosince 2006 projednání žádostí k pokácení stromů včetně vydání rozhodnutí o
uložení náhradní výsadby.
- Projednání žádostí o vyjádření k drobným stavbám (celkem 36 žádostí).
- Dne 28. prosince 2006 jednání se zástupcem a majitelem obchodní společnosti 2.
BRABANT CZ s.r.o. o podnikatelských záměrech v Křinicích.
- Jednání s Ing.Kubalíkem o územním plánu.
- Zajištění vyhlášky na prodej nemovitosti a přepravníku.
- Příprava nové obecní vyhlášky a jednacího řádu.
- Zajištění zahradnické přednášky na březen 2007 (termín bude upřesněn).
- Projednání nájemní smlouvy s Občanským sdružením Křinické prameny.

SEZNAM NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK V k.ú. KŘINICE
Kaplička P. Marie Sněžné pod Hvězdou.
Sousoší ukřižování se sochami sv. Jana Křtitele a sv. Barbory.
Venkovské usedlosti č.p. 43, 91, 106-107, 116-117, 140, 152, 159, 194 a 236.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍ KNIHOVNY ZA ROK 2006
Knihovna má k 1.1.2007 registrováno 28 čtenářů z toho 8 do 15 let. V roce 2006 bylo celkem
1587 výpůjček. Naučná literatura pro dospělé 47 a pro děti 23. Krásná literatura pro dospělé
1406 pro děti 111.
Výpůjčky krásné literatury pro dospělé zahrnují i výpůjčky časopisů Praktická žena, Story a
Rytmus života.
Návštěvnost knihovny byla v roce 2006 celkem 156 čtenářů.

Kdo si vzpomněl na Křinice ve vánoční době

Pan Erich Ansorge přeje hezké prožití vánočních svátků a sděluje : Při poslední návštěvě (750
let založení obce Křinice) jsem se tiše a nenápadně rozloučil s mým rodištěm a Broumovským
okolím. Děkuji Bohu a sv. Hubertu za lovecké roky, spojené s přátelstvím dnešních obyvatel
obce a zastupitelů v Křinicích. Pěkné a ctěné vzpomínky mě budou provázet na zbylé cestě
životem.
Z daleké Austrálie došla PF od p. Schramma s přáním všeho dobrého.
K těmto se připojilo dalších 60 gratulantů.
Děkujeme všem občanům za vánoční výzdobu včetně okolí. Dík vyjadřuje OZ občanskému
sdružení za uspořádání vánočního jarmarku, kterého se zúčastnilo téměř 500 návštěvníků. Ať
radostné poselství vánoc naplní vaše srdce a přetrvá po celý rok 2007, trvalou pohodu a stálý
úsměv v tomto novém roce.

Redakce Občasníku chce zavést anketu pro členy zastupitelstva s cílem přiblížit vám
pohledy zastupitelů na práci pro vás občany. Jako první jsme dali prostor paní Janě
Vítové a panu Janu Černému . Zde jsou jejich krátké zkušenosti.

Mým voličům,
přiznám se, že když jsem byla oslovena, abych kandidovala do zastupitelstva, bylo to
překvapení a můj předpoklad „....budu jen do počtu....“. Vůbec mě nenapadlo, že od vás
dostanu tolik hlasů. Jsem ráda, že mám vaši důvěru. Nechci teď rozhazovat fráze o tom, jak
dobře jste udělali. Spíš se přiznám, že se musím všechno zastupitelské teprve naučit a ze
začátku nebude všechno ideální. Příští čtyři roky ukáží, zda vaše volba byla správná. Mohu
vám upřímně slíbit, že se budu snažit, abych vás nezklamala.
Váš zastupitel Jana Vítová

Ve volebním období 2006-2010 se budu snažit držet se volebního programu, a to :
uskutečnit návštěvy občanů - důchodců ohledně obědů pro důchodce, případně zjištění jiných
jejich potřeb.
Řešit průběžně autobusovou dopravu, která bude rok od roku nákladnější (Ponechat pro obec
základní autobusové spoje bez poplatků).
Dokončit nájemní smlouvu s občanským sdružením Křinické prameny.
Vysvětlit občanům nový stavební zákon.

Poskytovat nadále bezúročné půjčky občanům (konkrétně na fasády a vylepšení vzhledu
domů).
Černý Jan

INFORMACE PRO OBČANY

Třídění odpadů
Třídění odpadů vyžaduje kázeň, lze předpokládat, že sběrné nádoby jsou zřetelně označeny a
přesto dochází k situacím, kdy občané nedodržují třídění a tím dochází ke zvyšování nákladů
spojených se svozem.
Žádáme občany, aby dávali odpad do nádob dle značení. Nedodržením třídění zvyšujeme
poplatky za odpad těm, kteří třídění dodržují a současně i sobě.

Nový zákon o sociálních službách
Od 1. ledna 2007 nabyl účinnost zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Tento zákon
nově upravuje pomoc osobám, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Změny jsou i
v podání žádosti do domova důchodců a ústavů sociální péče. Žádost je třeba podávat přímo
do ústavů nebo do centra služeb Naděje Broumov. Informace v oblasti sociálních služeb vám
rádi poskytnou na tel.č. 491504331, 491504321 nebo mail : hanusova@broumov-mesto.cz.

Poplatky za odpad a psy
28. listopadu 2006 byly schváleny obecním zastupitelstvem poplatky za odpad a psa ve výši :
Odpad 330 Kč./osoba.
Pes 60 Kč., druhý a další 90 Kč.
Poplatky jsou splatné do 30. května 2007. Lze platit v hotovosti v úřední den na obecním
úřadě.

SPOLEČENSKÉ AKCE, které se chystají
2. února 2007 Myslivecký bál
17.února 2007 Hasičský bál
2. března 2007 Obecní bál
KULTURA V BROUMOVĚ leden - květen 2007

Pro dospělé
18. ledna 2007 Veselé paničky Windsorské
18. února 2007 Lo Stupendo
14. března 2007 Marius a Fanny
29. března 2007 Veřejné oko
12. dubna 2007 Úžasná svatba
29. dubna 2007 Revizor (hrají broumováci)
31. května 2007 Hrdý budžes

Pořady pro děti od 15 hod.
20. ledna 2007 Kocour v botách
17. února 2007 Radovanovy radovánky
17. března 2007 Zázračný pramínek
21. dubna 2007 Povídejme si, děti

Cestopisné přednášky
25. ledna 2007 Indočínou na kole
22. února 2007 Nejhezčí tůry světa
30. března 2007 Uzbekistán a Turkmenistán
13. dubna 2007 Divoká Bolívie
Předprodej a rezervace vstupenek v Infocentru ve Staré radnici v Broumově v pátek - pondělí
od 8 hod. do 16. hod.

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Celostátní média zveřejnila údaj, že z 10-ti manželství je v 9-ti nevěra. Ze třech uzavřených
sňatků se dva rozešly. Bude-li to tak pokračovat, budou se rozvádět páry dosud neoddané.
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