září 2006

Vydává OÚ Křinice

Pokračování z minulého čísla
Objekt čp.12 pod křižovatkou
je bývalá Ansorgova kovárna, která
byla postavena v roce 1936 a fungovala
ještě do roku 1970. Proti proudu potoka
stál mlýn čp.27, po němž zůstal ještě
viditelný, tři metry vysoký náhon.
Kousek výše po silnici je plastika
Korunování Panny Marie a na protější
straně v zahradě plastika Jana
Nepomuckého z roku 1813. U pomníku
padlých opustíme Křinice a vydáme se
polní cestou na Samoty.
Pěší trasou na Samoty máme před sebou dominantu
Broumovských stěn, vpravo je na skalách vidět kaple Panny
Marie postavená v letech 1732-1733 Kiliánem Ignácem
Dientzenhoferem vedle ní chata Hvězda.Dobře viditelné jsou
i jednotlivé skalní útvary modelované zvětráváním.
Míjíme křížek po pravé straně a za ním chráněné přírodní
lokality Kočičí mlýn a Křinické rybníčky. Soustava rybníků,
dnes ukrytá v zeleni, byla dříve více prosluněným místem.
Je využívána k chovu ryb, rybníky jsou zčásti v soukromém
vlastnictví. Je jednou z mála příležitostí pro jarní rozmnožování
obojživelníků, například skokanů hnědých a
ropuchy obecné.Vyskytují se zde i další živočichové vázaní
na mokřály.Lze tu spatřit i ledňáčka říčního a z dravců se
může nečekaně objevit pochop rákosní nebo sova.
Pokračování příště

Hasiči-omluva
Omlouváme se Pepíkům Zeleným a starostovi SHD za
špatnou podanou informaci. V minulém čísle byla zveřejněná mylná informace, která již
nebyla v době výtisku ,
aktuální.

redakční rada Křinic

PODĚKOVÁNÍ
Vážení občané Křinic,
na stánkách projektu „Čistá obec,čisté město,
čistý kraj“ do kterého jsme se jako obec zapojili
/ www.cistykraj.cz/ si můžete prohlédnout průběžné výsledky soutěže o čistou obec.
Ze tří set obcí v Královéhradeckém kraji jsme na 60tém
místě.Děkujeme Všem občanům, kteří opečovávají svá obydlí, okolí i veřejné prostory
s nádobami na odpady a tím přispěli k těmto
úspěchům.
zastupitelé OU

INFORMACE PRO OBČANY
V průběhu měsíce květen - červen proběhla na obci
kontrola za rok 2005- hospodaření obce.Výsledek
kontroly „byl shledán bez závad“.

Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 13. července 2006
o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí.
II.
Podle § 3 odst. 1 zák.č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí vyhlašuji volby do
zastupitelstev obcí a
zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve
statutárních městech a stanovím dny jejich konání na
pátek a sobotu 20. a 21. října 2006.
Prezident republiky
Klaus v.r.
UPOZORNĚNÍ:

V letošním roce se v naší obci bude volit i do Senátu.
Volby do obecního zastupitelstva a do senátu se budou
konat v prostorách Obecního úřadu.

Příspěvky občanů
Co s našimi - náctiletými?
--------------------------------Četla jsem občasník a přemýšlela o činech naší mládeže.
Nadáváme na jejich nevychovanost, ale přemýšlíme o
důvodech? Vůbec nechci omlouvat ničení zastávek a
prolézání objektů do kterých by se chodit nemělo. Kde ale
ti „uličníci“ mohou být, je místo ve Křinicích odkud je
nikdo nevyhodí a kam se mohou schovat, když venku prší a
doma s rodiči se nedá vydržet, protože “nemají pochopení“?
A vlastně tady není ani místo kde by se sešly maminky s
miminky a dětmi věku před a školkového - a že jich tu po
dlouhé době máme požehnaně. Byl plán na bývalém kluzišti
udělat volejbalové hřiště. Možná by bylo nevyužité, ale
udělat tam dětské hřiště s pískovištěm, průlezkami,
lavičkami a přístřeškem pro nepohodu - nebyly by potřeba
čekárny , vékáčko ani seník. Vzpomeňme si na akce “Z“
a tu hroznou mládež nechme , pod dozorem vybudovat
jejich království. Třeba si pak budou víc vážit práce
druhých a nebudou ničit vše, co jim přijde do cesty.Škoda,
že dobrý základ pro hřiště, který byl na zahradě ve škole,
teď už k nepotřebě, skončil bůhví (nebo někdo ví?) kde.
Občanka, ale víc rodačka ze Křinic, která má tuhle vesnici
ráda a chce aby se tu líbilo i té příští generaci, která pak
bude chtít s hrdostí uspořádat oslavy založení ať už s
číslicí 775 nebo 800 na konci. Nesmíme zapomenout, že
učí se nejlíp ti nejmladší a co je naučíme je jen na nás.

Na stránkách obce www.krinice.cz byla zpráva pro obec:
Co se bude dělat s odpadem na bývalém VKK ???
---------------------------------------------------------------------odpověď panem starostou:
Jsem rád, že máte zájem o ekologickou časovanou
bombu-VKK Křinice.Po několika urgencí MÚ Broumov
jsem požádal o pomoc ČIŽP v Hradci Králové, která
dne 27.7.2005 provedla místní šetření a uložila opatření
pro MÚ odbor životního prostředí, který dosud nic podstatného v této věci neučinil.Složený nebezpečný odpad
je námi monitorován a vždy telefonicky změna nahlášena
na příslušný odbor MěÚ.Vlastníkem objektu je pan Jiří
Šimon, Hejtmánkovice a vlastníkem pozemku je Pozemkový
fond Náchoda z části VOS, Velká Ves.Každou připomínku
vítáme, pokud znáte někoho, kdo materiál na kravín naváží,

sdělte prosím na naši adresu.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci září a říjen budou slavit a oslaví
-----------------------------------------------------svá jubilea tito naši spoluobčané :
Vítová Ludmila 84 let
Čápová Marie 92 let
Horklová Ludmila 65let
a zvláště naší nejstarší občance paní Balcarové Anežce,
která oslavila své 98mé narozeniny.

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně
zdraví, spokojenosti a rodinné pohody.

POZNÁMKA redakce: Děkujeme za příspěvky
„Vás občanů“ do Občasníku
Další příspěvky nechávejte v poštovní schránce
obecního úřadu.
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