Občasník Křinice prosinec 2006

OBČASNÍK

KŘINIC

Ročník prosinec/2006

Vydává OÚ Křinice

Pokračování z minulého čísla

Když školní budova (č.p.184) podle říšského školního zákona z 19. května 1869 nevyhovovala,
ozvala se v obci přání po odpovídající školní budově. Tehdejší obecní starosta pan František Kahler
byl upozorněn na dům č.p. 176, který byl na prodej, a který by se hodil pro školní budovu, poněvadž
má výhodnou polohu uprostřed vesnice. Tento návrh se však setkal s odporem v obecním
zastupitelstvu. Bylo poukazováno na to, že touto záležitostí, nechť se zabývá nové obecní
zastupitelstvo. Proto bylo v roce 1870 utvořeno 25. členné družstvo, které zakoupilo dům č.p. 176, s
úmyslem přenechat ho později obci pro školu. Poněvadž učebna ve školní budově nepobrala všechny
děti, byl najat okresní školní radou v Broumově 1. ledna 1873 dům č.p. 50 za roční nájemné 70
zlatých. Ve velké světnici byla první třída a světnička byla bytem podučitele. Podle zemského zákona
z 19. února 1870 patřilo udržování a zřizování obecních škol do kompetence školního okresu. Od 24.
února 1873 přenesl zemský zákon tuto povinnost na obec.

Pokračování příště

JEDNALO OBECNÍ ZASTUPITELSTVO dne 8.11.2006 a 29.11.2006

Účast zastupitelů byla 100%.
K projednání byly předloženy výborem zastupitelstva tyto body :
kontrola zápisu z ustavující schůze
návrh a doplnění jednacího řádu
zimní údržba komunikací a prohrnování sněhu pro občany : sazba na zimní období je 250 Kč., kterou
je třeba uhradit předem na OÚ, pro přestárlé občany zdarma. V případě kalamity budou nasazeny 2
radlice, pro mimořádné případy je k dispozici řidič na tel.č. 604 424 773.
příprava obecní vyhlášky o poplatcích
návrh nájemní smlouvy s Občanským sdružením „Křinické prameny“
akce na rok 2007
inventarizace majetku

oprava hasičské zbrojnice
vítání občánků, vánoční koncert
úpravy u Divišových rybníčků, jednání s CHKO
změna jízdního řádu od 10.12.2006
návrhy rozpočtu 2007
hodnocení výroční schůze hasičů
změna stavebního zákona

Od 1. ledna 2007 vstoupí v platnost nový stavební zákon, který bude daleko náročnější pro občany,
kteří budou provádět stavební úpravy. Proto byly zastupitelům poskytnuty podrobnější informace, aby
mohli vás občany informovat včas a objektivně. Od 1. ledna 2007 již nebude náš obecní úřad
povolovat drobné stavby. Proto pokud předpokládáte, že budete v příštích letech provádět drobnou
stavbu nebo úpravy, máte možnost do 15. prosince 2006 ještě požádat na našem obecním úřadě o
povolení.

Tyto výše uvedené informace nahrazují slíbenou rubriku „Měsíc starostky“.

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Výsledky komunálních voleb na Broumovsku :

Účast voličů na Broumovsku byla pod celostátním průměrem. K volbám přišlo
41,8 % voličů, v
Křinicích přišlo k volbám 64 % voličů.
Starostkou Broumova byla opět zvolena JUDr. Libuše Růčková, místostarostou
Bc. Lubomír
Franc.
V Meziměstí obhájila funkci starostky Mgr. Eva Mücková, v Teplicích nad Metují pan Milan Brandejs
a v Hynčicích zůstal starostou pan Jaroslav Kalous. V Heřmánkovicích zůstává starostkou paní
Ludmila Jansová, v Božanově pan Karel Rajchrt, v Martínkovicích Ing. Jaromír Jirka, v Jetřichově pan
Jaroslav Doležal a ve Vernéřovicích paní Marie Dernerová.
Novými starosty se stali v Křinicích paní Libuše Rosová, v Otovicích pan Petr Novák, v Šonově pan
Vladimír Grusman, v Adršpachu paní Dana Cahová a v Hejtmánkovicích
pan Václav Harasevič.
U našich sousedů v Polici nad Metují došlo k výměně funkcí starostkou se stala
paní Ida
Seidlmanová a místostarostou pan Zdeněk Kadidlo. V Suchém Dole ke změnám funkcí nedošlo.

ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ „KŘINICKÉ PRAMENY“

Vážení občané,
chceme Vás seznámit s činností Občanského sdružení „Křinické prameny“ se sídlem v Křinicích.
Naše činnost se zabývá ekologickou výchovou dětí od mateřské školy
po gymnázium a
pobytovými programy. Od listopadu probíhají výukové programy na téma Třídění a zpracování

odpadového materiálu, následná výroba s vánoční tématikou pro žáky mateřských, základních a
speciálních škol z Broumova a okolí. Také pořádáme víkendové semináře, které byly zaměřeny pro
matky a dcery a seminář pro vzdělávací a poradenská střediska zapojená do projektu KAPKA 21.
Na měsíc prosinec připravujeme Mikulášskou nadílku ve spolupráci s Obcí Křinice. Součástí
Mikulášské nadílky bude loutkové divadlo, přijde čert a mikuláš s nadílkou. Mikulášská nadílka bude
1.12.2006 od 13 hodin v sále Hospůdky u sládka.
10.12.2006 pořádáme Tradiční vánoční řemeslný jarmark ve Středisku RUCE v Křinicích. Od 1.22.12.2006 budou probíhat výukové programy na stejné téma jako v listopadu. 15.12.2006 v 16 hodin
pořádáme Vánoční posezení pro ženy se soutěží o nejchutnější cukroví s příjemným posezením u
šálku kávy a čaje.
Do 8.12.2006 probíhá soutěž o nejhezčí vánoční věneček pro dětské kolektivy, jednotlivce i dospělé.
Vyhlášení vítězného věnečku bude 10.12.2006 na jarmarku.

Srdečně Vás zveme na naše akce.
Občanské sdružení
Křinické prameny
P.Uzel a kolektiv

INFORMACE PRO OBČANY

Upozornění pro odběratele el. energie
V naší obci dojde k přerušení dodávky elektrického proudu :

dne 12.12.2006 v době od 12.00 – 15.00 hod. v úseku od č.p. 16-12
dne 13.12.2006 v době od 8.00 – 11.00 hod. v úseku od č.p. 53-255
v době od 12.00 – 15.00 hod. v úseku od č.p. 43-242

Důvodem přerušení je rekonstrukce trafostanice.

Kontaktní osoby sociálního odboru – úsek péče o staré a těžce zdravotně postižené občany

Ludmila Kolářská tel.č.: 491 504 320 e-mail: kolarska@broumov-mesto.cz
vydávání průkazů mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany
příspěvky na opatření zvláštních pomůcek
příspěvek na úpravu bytu
příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla
příspěvek na provoz motorového vozidla

Pavlína Hanušová tel.č.: 491 504 331 e-mail: hanusova@broumov-mesto.cz
příspěvek na péči

Jana Jansová tel.č.: 491 504 321 e-mail: jansova@broumov-mesto.cz

příspěvek na péči
komunitní plánování sociálních služeb

Oznámení o změně cen vodného za rok 2007

Od 1.1.2007 nové ceny vodného a stočného :

Vodné – 23,52 Kč/m3
Stočné s ČOV – 20,16 Kč/m3
Stočné bez ČOV – 6,65 Kč/m3

Cena je včetně DPH ve výši 5%.

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
KLIDNÝ, ŠŤASTNÝ A ŮSPĚŠNÝ PŘÍŠTÍ ROK 2007 VÁM PŘEJE

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
SPOLEČNĚ
S REDAKCÍ „občasníku“
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