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Vážení spoluobčané chtěli bychom vás pozvat opět na toulky minulostí, tentokráte bychom se
věnovali historii křinické školy (čerpáno z Pamětní knihy obecné školy Křinice)

Poprvé je zmíňka o škole v Křinicích v urbariu z r. 1631, kde je mezi poplatníky uváděn jakýsi Matyáš
Hofman, školní mistr, který měl k Jiřímu a Michalovi po dvou groších a po dvou dinárech platit nájem
ze své zahrady. První školní začátky lze však klásti již do 16. století, o čemž svědčí zápisy z r. 1563 a
jisté nároky obyvatelstva po vzdělání.
První školní budova v Křinicích je zaznamenána v urbariu z r. 1677 v čp. 43, nyní čp. 180. V tomto
domě bylo vyučováno „panem farářem z města a bydlí v ní Jiří Fridrich“. Rovněž školní pozemky jsou
v blízkosti tohoto domu. O této budově stojí psáno v pamětní knize z r. 1842 „První známá školní
budova v Křinicích byla sice velmi malá a úplně ze dřeva, měla však již nutný inventář, učebny, byt,
komoru, kravín a stodolu“. Když sešla, byla v roce 1800 postavena nynější škola, zase celá ze dřeva,
k níž všechen nutný materiál a mzdy řemeslníků zaplatil tehdejší pan prelát Jakub Chmel. Obec
dodala jen potahy, nádeníky a nutnou slámu na došky. Stará školní budova stála potud, než byla nová
schopna obývání, aby se mohlo nepřetržitě vyučovat.
Pokračování příště

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB V OBCI konaných dne 20. a 21.10.2006

Celkový počet voličů v obci 309
Počet voličů 199

Do zastupitelstva obce bylo zvoleno 7 zastupitelů z celkového počtu 12 kandidátů

Volební strana 1)
Sdružení nezávislých kandidátů – 8 kandidátů s počtem hlasů :

Jaromír Král 146 hlasů
Libuše Rosová 111 hlasů
Jan Černý 105 hlasů
Petr Borna 116 hlasů
Miloslava Matějů 115 hlasů
Jana Vítová 120 hlasů
Jitka Plná 111 hlasů
Monika Novotná 88 hlasů

Volební strana 2)
Josef Rosa 32 hlasů

Volební strana 3)
Martin Šleis 121 hlasů
Volební strana 4)
Petr Zítka 69 hlasů

Volební strana 5)
Iveta Zítková 30 hlasů

Do obecního zastupitelstva bylo zvoleno 7 členů zastupitelstva a to kandidáti z volební strany č. 1 –
Sdružení nezávislých kandidátů dle pořadí uvedeného na kandidátní listině pod číslem 1-7.

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
ZE DNE 31. října 2006

Hlavním bodem zasedání byla volba starosty a ostatních orgánů obce.
Starostou obce byla jednohlasně zvolena paní Libuše Rosová.
Členy výboru byli jednohlasně zvolení paní Jana Vítová a pan Jan Černý. Členové výboru budou
zasedat každou druhou středu v měsíci a její hlavní náplň je připravovat podklady pro jednání
obecního zastupitelstva. Obecní zastupitelstvo bude zasedat každou první středu v měsíci.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o úkolech pro každého člena: paní Jana Vítová – úsek kultury,
sociální věci a hasiče. Společně s paní Janou Vítovou budou na tomto úseku pracovat paní Miloslava
Matějů a paní Jitka Plná.
Pan Jan Černý – technický úsek, zemědělství a pořádek v obci. Společně s panem Janem Černým
budou na tomto úseku pracovat pan Petr Borna a pan Jaromír Král.
Ze zákona musí obec mít kontrolní a finanční komisi, ve které budou pracovat paní Jitka Plná, pan
Jaromír Král, Matějů Milena, Borna Petr a pan Martin Šleis.
Každou první sobotu v měsíci od 9 00- 11 00 hod. bude občanům k dispozici pan Martin Šleis.
V závěru jednání vystoupil odstupující starosta s hodnocením činnosti.

V úvodu poděkoval za hlasy voličů a poblahopřál ke zvolení novému zastupitelstvu. Dále zhodnotil, že
průměrný věk zastupitelů je 45 let, což je záruka dostatku sil k péči o obec a o růst kreditu Křinic.

„Jaké jsou povinnosti zastupitelů?Hájit zájmy občanů, účast na jednáních, plnění úkolů ze
zastupitelstva, chtít znát potřeby občanů i obce, vystupovat tak,
aby nebyla ohrožena vážnost vaši funkce, být komunikativní s každým občanem. Oprostit se od závisti
a jednat i s těmi, kteří vám nejsou nakloněni. Letošní předvolební boj byl plný lží a pomluv, alespoň k
mé osobě a o to víc si vážím hlasů, které jste mi odevzdali a slibuji vám, že pokud bude zájem ze
strany nového zastupitelstva nabízím svoji pomoc v jakékoliv formě. A moji voliči se mohou vždy,
když budou cokoliv potřebovat na mě obrátit! Za svůj mandát 121 hlasů, oproti průměru hlasů volené
strany 117 hlasů mně k tomu zavazuje! Vážení zastupitelé, předávám obec Křinice s věnem 5 milionů
na účtech a bez haléře dluhu. Prosím vás, abyste s těmito prostředky hospodařili pro dobro všech
občanů obce. Aby jste tyto prostředky rozmnožovali nebo investovali tak, aby hodnoty, na které budou
použity zvyšovaly jmění obce. K tomu je třeba si vzájemně popřát zdraví, pohodu v rodinách a
vytrvalost i přes třeba dílčí neúspěchy. Poprvé v historii naší obce bude v čele žena, já jsem
přesvědčen, že to obci prospěje. Je to na vás zastupitelích, na občanech, ale i na kandidátech, kteří
ve volbách neuspěli. Oni šli do voleb s tím, že to myslí s našimi občany vážně a upřímně. Na konec
jedna vzpomínka. V roce 1958, když jsem byl volen ještě ve staré hospodě, jsem musel zaplatit půlku
piva, to byla tradice. Dnes bych si rád připil s vámi s díky a přáním, že ještě dlouho vydržíme takový
jací jsme!“

Vážení občané,
je mojí milou povinností poděkovat všem občanům za nadprůměrnou účast v komunálních volbách. To
je projev vaší ochoty podílet se na činnosti v naší obci. Pro nás, všechny členy zastupitelstva to je
velká pocta, ale i odpovědnost za projevenou důvěru.
Je naší povinností řešit problémy „vás občanů“, být vám nablízku a slyšet vaše problémy.
Je mým přáním řešit všechny spory (pokud již k nim dojde) vzájemnou sousedskou dohodou s
oboustrannou vstřícností. Bude mojí snahou řídit obec tak, aby se tu líbilo hlavně nám (obyvatelům
Křinic), ale i těm, kteří naší obec navštíví. Je mým přáním poskytovat vám informace o problémech,
ale i příjemných záležitostech, které bude obecní zastupitelstvo řešit. Tyto zprávy vám budou měsíčně
poskytovány v našem „občasníku“.
Již nebudu připomínat co nás čeká. Slibuji vám, že spolu s ostatními členy zastupitelstva chceme
obec udržet ve standardním stavu a stálé podmínky života v rámci daných možností zlepšovat. Jsem
přesvědčena, že i ostatní kandidáti, kteří ve volbách neuspěli měli svoji vizi o činnosti v obci a tuto dají
k dispozici našemu obecnímu zastupitelstvu k případné realizaci.
Za pár týdnů budou vánoce, svátky klidu, pohody a radosti. Budeme mít jistě dost času si vzájemně
osobně popřát. Přeji vám všem i vašim rodinám zdraví, optimismus, pohodu a radost do Nového roku i
do nového volebního období 2006-2010.

Starostka obce

Vandal opět udeřil

Je podzim, květiny v čekárnách ničil náš vandal po celý rok, vadí mu i chvojí v truhlících u čekáren.
Truhlíky pořídil rovněž zničit a naházet do potoka. V nočních hodinách ze dne 7. na 8. listopad udeřil
ve spodní části obce a zničil 2 lípy malolisté, staré 5 let v hodnotě 10.000 Kč., 1 jasan starý 4 roky v

hodnotě 4.000 Kč., 1 břízu starou 4 roky v hodnotě 2.000 Kč. Během své procházky, zřejmě posílen
„zlatopramenem“ napáchal škodu za 16.000 Kč. Výši škody v případě dopadení pachatele lze
kvalifikovat jako trestný čin. Prosíme o radu co činit proti člověku, který ničí přírodu. Je několik
možností : zlikvidovat čekárny a zeleň v obci nebo požádat přírodu, aby si s tímto vandalem poradila
sama, tímto tak činíme. Na vás na občany se obracíme s výzvou, pomozte nám najít osobu, která
zatím ničí to co se nemůže bránit. Takový člověk může dozrát k tomu, že bude ničit i živé.
Předem děkujeme, za každé sdělení, jak k ničení zeleně, tak k navážení odpadu na VKK.

SPOLEČENSKÉ AKCE, které se chystají

Dne 2. prosince 2006 od 13 00 hod. v Hospůdce u sládka, vystoupí pro naše děti loutkové divadlo, ve
14 00 hod. budou přivítáni naši občánci a vystoupí soubor Kantiléna s vánočním koncertem a
nakonec proběhne Mikulášská nadílka.
Nasvícení vánočního stromu.
Vánoční pozornost pro důchodce.
Obecní bál.

VÁNOČNÍ PROGRAM OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ „KŘINICKÉ PRAMENY“

6.11. – 22.12. Ekologickovánoční programy pro mateřské školy, ZŠ, speciální školu,
gymnázium
10.11. – 12.11. Víkend pro matky a dcery
24.11. – 26.11. Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER, Brontosaurus,
Krkonoše-seminář
1.12. – 3.12. Víkendový babinec – meditace v pohybu, tvoříme z přírodního materiálu,
masáže, kosmetika
3.12. 1400 hod. Mikulášská nadílka, loutkové představení Kašpárek se Šmidrou
6.11. – 22.11. Soutěž o Nejhezčí vánoční věneček. Uzávěrka soutěže 8.12.2006
10.12.
Vánoční jarmark
15.12.
V 1600 hod. Vánoční posezení, soutěž o nejchutnější cukroví (ochutnávka
a výměna receptů), příjemné posezení u kávy a čaje

Redakční rada připravuje rubriku Měsíc starostky a přečetli jsme za vás.

Zodpovídá: Libuše Rosová
Vytvořeno / změněno: 8.12.2006 / 12.1.2007

