OBČASNÍK

KŘINICE
říjen 2005

Vydává OÚ Křinice

A nyní něco z poválečné historie.
Pár vzpomínek z dětství v Křinicích od našich obyvatel, kteří se
stále rádi do Křinic vrací.
Omlouváme se autorovi, že v první části vzpomínek bylo
uvedeno chybně jméno pana učitele Františka Vodehnala (bylo
uvedeno Volhejna).
Pokračování minulého čísla:
Po ukončení základní školy jsme se začali rozhlížet po světě a
zajímat se o děvčata. Zjistili jsme, že v našem ročníku je nás 9 kluků a
jen 6 děvčat, a o rok mladších 10 kluků a jen 3 děvčata. Tento poměr
jsme kompenzovali tak, že jsme pravidelně jezdili do kina do
Martínkovic, kde ten poměr pro nás byl příznivější. Asi po roce si mne
táta zavolal a chtěl vysvětlit proč jezdíme 3x týdně do Martínkovic do
kina, když oni promítají jen jednou týdně. A tak jsem mu řekl, že
nejprve musíme zjistit, zda nedošlo ke změně programu, potom si
musíme včas koupit levné lístky do první řady, aby nám je
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martínkovičáci nevykoupili a potom jedeme na vlastní představení
(stejně mi nevěřil a měl různá podezření ).
Díky své mamince jsem se také zapojil do ochotnického divadla
v Křinicích, které mělo dlouhou tradici a dobré jméno i v okolí. Hrál
jsem také dětské role v představeních s dospělými. Rád vzpomínám
jak jsme jako mládežníci nacvičili pod vedením Jardy Bednaříka
hezkou pohádku a hráli na křinickém jevišti. Pamatuji si, jak jsem se
moc styděl před tolika diváky políbit na jevišti princeznu ( Terku
Geregovou ) a jenom jsem to nešikovně předstíral. Později bych to rád
napravil, ale už mi to neprošlo. Křinické ochotnické divadlo mi moc
pomohlo v mé současné profesi, dobře přednášet studentům je z části
herecký výkon.

Pokračování příště

Oslavy 750 let trvání obce Křinice skončily
V příloze přikládáme posudky na publikaci (Křinice 750 let) od
Mgr.Lídie Baštecké, ředitelky SOkA Náchod a ředitele Městského
muzea Broumov Karela Franze.

INFORMACE pro občany
Obecní zastupitelstvo 15. 9. 2005 projednalo:
Schválilo:
Grant královehradeckého kraje na opravu škol.
Vypracování projektu na přestavbu školy a jeho a jeho úhradu.
Směnu pozemků s panem Karlem Daškem.
Překlenovací úvěr na opravu nemovitosti čp. 3 ve výši 30 000,2

Kč.
Příspěvek na žáka – Hofman M. – ZŠ Broumov, Lidická ul.
Zaměření pozemkové parcely u školy.
Audit, hospodaření za rok 2004 – bez výhrad.
Rozšíření křinické naučné stezky, v roce 2004 – 2005.
Nákup sporáku, byt paní Pustajové.
Náklady na oslavy 750 let obce.
Zamítlo:
Prodej místní komunikace LČR – pod lesem.
Propagaci obce v celostátní brožuře.
Projednalo:
Žádost manželů Zálišových o prodej pozemku.
Nabídku internetových stránek obce.
Účast na semináři k novému správnímu řádu – pí. Rosová.
Pronájem pozemků od Pozemkového fondu.
Akce – oprava vodovodního řádu v dolní části obce.
Zpráva ČIŽP – odpady a stav VKK, drůbežáren.
Spojení „Vítání občánků“ s předvánočním koncertem – bude
ještě upřesněno.
Opatření ke zmírnění nepořádku v autobusových čekárnách –
foto je na vývěsní desce u obecního úřadu.
Vzalo na vědomí:
Vyvážku septiku u bytovek čp.270 a 271.
Opravu automatického zvonění.
Opravu rotační lišty – ZD Šonov.
Zapůjčení panelů ( 6ks ) na jednoduché stavby u školy.
Chybějící zápisy z jednání SDH.
Oprava komunikace od otočky v Americe (370.000,- Kč,
z toho byla dotace z krajského úřadu POV 112.000,- Kč) –
již to bylo opravdu akutní!
SLUŽBY, které lze využít:
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Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
psycholog Mgr.Moravcová Ludmila
soc.pracovnice Krulišová Jitka
Tel.č.491426128,491427695
Adresa : Broumov, Soukenická 16 ( 1.poschodí vlevo)
Centrum poradenství pro rodinu a děti
Etoped Mgr.Nývltová Dana
Tel.č. 491521519
Adresa : Broumov, Soukenická 16 (1.poschodí vlevo)
Provoz poradny i centra je v začátcích, doporučujeme navázat
kontakt prostřednictvím telefonu. Pokud se vám nepodaří telefonicky
kontaktovat, informace podá
Ivana Rathouská, MěÚ Broumov, tel. č. 491 504 318
Broker Consulting, IFS
Je ministerstvem financí licencovaná poradenská společnost,
která nabízí servis u produktů se státními příspěvky z hlediska vstupu
do EU. Každá rodina může ročně ušetřit až 30 000,- Kč. Poradenský
servis si můžete objednat na tel.č. 603 500 208 – Rosová L.

ZÁKON č.379/2005 Sb. ze dne 19.srpna 2005
o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně
souvisejících zákonů.
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Obecná ustanovení - §1 – tento zákon stanoví
a) opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví, působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami,
b) opatření, omezující dostupnost tabákových výrobků a alkoholu,
c) působnost správních úřadů a orgánů územních samosprávných
celků při tvorbě a uskutečňování programů ochrany před škodami
působenými užíváním tabákových výrobků, alkoholu a jiných
návykových látek.
ZÁKAZ KOUŘENÍ - § 8
1. zakazuje se kouřit
a) na veřejných místech, kterými jsou uzavřené prostory přístupné
veřejnosti, prostředky veřejné dopravy, veřejně přístupné prostory
budov související s veřejnou dopravou, nástupiště, přístřešky a
čekárny veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné
dopravy s výjimkou stavebně oddělených prostor ke kouření
vyhrazených, a při pobytu osob trvale větraných do prostor mimo
budovu
b) ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školních
zařízení
(pozn.redakční rady : takže, vážení, připomínáme zákaz kouření
v našich čekárnách)
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VYHLÁŠKA obecního úřadu
Připomínáme :
Tato vyhláška byla vyvěšena od 15.1.2005 – 30 dnů na základě
zákona ČNR o místních poplatcích na území obce Křinice.
Poplatek za psa 60 Kč.
Poplatek za druhého psa 150 Kč.
Poplatek se vybírá za psa staršího šesti měsíců.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Sazba za 1 m2/den činí 10 Kč.
Poplatek za užívání veřejného rozhlasu
Poplatek za jedno hlášení činí 20 Kč.
Poplatek za ubytování
Sazba za jedno lůžko a den činí 2 Kč.
Splatnost do 14.února následujícího roku.
Poplatek za odvoz odpadů činí 300 Kč. za osobu/rok.
Rekreační chalupy – poplatek za odpad činí 400 Kč./dům/rok.
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné
výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem, a může zvýšit
nesplacené poplatky až o 50%.
Upozorňujeme občany, že není možné na katastru obce Křinice
provádět žádné přestavby ani drobné stavby bez ohlášení!
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Upozornění oblastní vodohospodářské správy toků v Náchodě
Také připomínáme, že ani kolem potoka nesmí být žádné
překážky (skládky dřeva, lávky, přehrazování potoka, drobné kolny
apod.)
KONTUMACE psů a koček
Stále platí kontumace psů a koček v obci. Vyskytly se i po
upozornění v našem občasníku další stížnosti od občanů na volné
pobíhání psů, a to na komunikaci u Strauchů, a dále uvádíme
odstrašující případ napadení čtyř ovcí p. Červenky čp. 212.

K zamyšlení občanům
Výročí 750 let obce je tři měsíce za námi – pořádek v obci díky
občanům byl vzorný. Proč ale musíme to, co by se mělo stát trvalým
pro nás i pro ostatní návštěvníky, zničit? Kdo a proč dokázal zničit
květinovou výzdobu na čekárnách, vytrháním květin u tří čekáren a
rostliny rozházet po okolí – ptám se, byl to vůbec člověk? Když už
nebyly květiny, dali se vandalové do truhlíků a zlikvidovali i ty
truhlíky. Lze očekávat, že budou zahájeny demolice těchto čekáren a
na některých již začalo otrhání plechů, ničení laviček, jízdních řádů a
všeho, co s čekárnami souvisí. Naše krásné čekárny se staly díky
našemu dorostu hnízdem neřestí, jistě jste si všimli kolik je v
čekárnách nedopalků od cigaret, krabiček od cigaret a dalších odpadků
po mejdanech naší mládeže. Vstoupil v platnost zákon o omezení
kouření a je zakázáno kouřit v autobusových čekárnách. Může se brzy
stát, že za porušování zákona vám vašeho nezletilce přiveze policie,
vážení rodičové !
Spoluobčané, prosím vás o pomoc pro zachování pořádku v obci,
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i vás rodičové o zvýšení zájmu o své děti. Tady vandalismus začíná a
pokračuje takovými akcemi jako je ničení sakrárních staveb ( kříž na
Hvězdecké cestě ), rozhazování pneumatik po Hvězdecké cestě a řada
dalších akcí, jako je návštěva bývalého seníku, který je uzamčen a
přesto mládeží navštěvován . Je mojí povinností sdělit zvláštně vám
rodičům, že tato stavba je tak nebezpečná, že v případě úrazu bychom
jen těžko zjišťovali, kde se vaše dítě nachází. Podmínky pro úraz jsou
v tomto objektu ideální. To zdaleka není všechno, co naší obci nedělá
dobrou vizitku. Pojďme se podívat společně procházkou po obci
s otevřenýma očima.
Začneme u čp. 246 – KRYMZU. Majitel je nedosažitelný,
nemovitost neošetřená, pozemky v okolí jsou semeništěm plevelů.
Pod Wintrovýma, stav. parcela pana Šedivého – je nedosažitelný,
nepokoseno, smetiště plevelů.
Čp. 205 – přestavba většího rázu za rámec ohlášení stavby,
pozemky jsou v nepořádku, vlastnické vztahy s obcí jsou neujasněny.
Čp. 17 dlouhodobě neošetřené pozemky – ostuda obce i majitele
!!!
Pozemek č.150 – je zde semeniště plevelů, vlastník se v průběhu
roku na nemovitost nepřišel ani podívat.
Parcela č. 647/2 – objekt je včetně okolí strašidelný, neošetřený.
Pozemek č. 713 – majitel sice přislíbil, že nemovitost uvede do
kulturního stavu, ale skutek utek !!
Pochůzkou po silnici jsem Vám přiblížil stav a péči vlastníků o
svůj majetek, za který nesou plnou odpovědnost. Úkolem obecního
zastupitelstva je pro nastávající rok přijmout opatření, aby tito
vlastníci neškodili těm, kdo se o své nemovitosti řádně starají – je jich
většina a dík jim za to.
V příštím občasníku se budeme plavit po potoce.
Starosta obce
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SPOLEČENSKÉ AKCE

V sobotu dne 22.10. se koná od 8 hod. do 17 hodin již
tradiční „dušičková vazba“. Pořádá občanské sdružení
Křinické prameny ve „Škole“, a tímto Vás všechny zvou.

V neděli dne 4. 12. 2005 se bude konat předvánoční
koncert. Vystoupí soubor KANTILÉNA z Hradce
Králové. Při této příležitosti přivítáme v odpoledních
hodinách naše nové občánky.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsících srpen, září a říjen oslaví svá jubilea tito naši spoluobčané
Klimeš Josef
Heinzelová Maruška
Tomková Ludmila
Žid Jan
Repka Imrich
Poláčková Terezie
Balcarová Anežka
Vítová Ludmila
Novotný Petr
Geislerová Zdeňka

72 let
72 let
82 let
77 let
71 let
61 let
97 let
83 let
60 let
63 let

Divišová Růžena
Zelený Josef
Horklová Ludmila
Čápová Marie
Geregová Irena
Celba Josef
Brát Josef
Matějů František

76 let
65 let
64 let
91 let
70 let
75 let
73 let
61 let

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

POZNÁMKA redakce: Děkujeme za příspěvky „Vás občanů“ do
„Občasníku“.
Příspěvky nechávejte v poštovní schránce obecního úřadu.
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Vydal Obecní úřad v Křinicích v říjnu 2005, náklad 160 výtisků. Grafická úprava ve spolupráci
se Střediskem RUCE v Křinicích.
Redakční
rada:
Libuše
Rosová,
Blanka
Strnadová
NEPRODEJ
NÉ!
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