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750. let založení obce Křinice

Rok 2005 je od založení a vzniku obce Křinice rokem
nejvýznamnějším po dobu existence obce. V žádných histo-rických
dokumentech nelze najít zmínku o oslavách, výročích obce. V době
dávno před námi měli obyvatelé daleko složitější život a tak se nelze
divit, že na výročí 100 nebo 200 let, ba ani 500 let vzniku obce si
nikdo nevzpomněl.
Mám za to, že těmto obyvatelům za bezmála 8 století života je
třeba poděkovat a složit tu největší poklonu. Za to, že obec zachovali
po 37 generací, které zde každá z nich podle daných možností a
v dané době prožily.
Podle listiny z archivu Břevnovského kláštera: U potoka
Křinice (Krims), založil Weyker 4. 9. 1255 sídliště pod jménem
Weykersdorf, jeho druh Konrad obdržel téhož dne na témž potoce níže
ležící lesní trať (polohu) a založil tam Wieder Weckerdorf (Dolní
Křinice). Z tohoto lze odvodit, že první osídlení bylo v dolní části
katastru okolo Krimzu.

Martin Břevnovský, opat, udělil Konrádovi Polický les kolem
Křinického potoka s tím, že provede vymýcení s výhradou, že zde
založí tolik dvorců, kolik bude moci, aniž by byly na obtíž jiným
obcím tam ležícím. Bude mít i mlýn, ale tak, aby nepůsobil újmu
těmto osadám. Jinak ať mlýn nestaví.
12.září 1225 v Polici

To je dosud dostupný matriál, který potvrzuje založení naší
obce.

Pokračování příště

INFORMACE pro občany
Daň z nemovitostí : podrobnosti budou sděleny zájemcům
na Obecním úřadě.

Vojáci pozor !
Nabytím účinnosti zákona č.585/2004 Sb. o branné povinnosti
ze dne 4. 11. 2004 se mění ohlašovací povinnost.
Voják v aktivní záloze je povinen příslušnému krajskému
vojenskému velitelství neprodleně hlásit závažné úrazy a vážná
onemocnění, které mohou mít vliv na výkon branné povinnosti, a
předložit doklady osvědčující uvedené skutečnosti. Hlášení lze učinit
osobně nebo písemně.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2005.
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Oznámení o změně cen vodného a stočného na rok
2005
Vodné 21,52 Kč/m3
Stočné 17,85 Kč/m3
Cena je včetně DPH ve výši 5%.
Důvodem změny cen jsou především zvýšené náklady na
energie a pohonné hmoty.
Upozornění pro odběratele VČE
Bude přerušena dodávka el. energie:
dne 15. 2. 2005 od 8 hod. do 12 hod. od Krymzu po čp.16.
dne 24. 2. 2005 od 10 hod. do 13 hod. od Krymzu po čp.16
dne 9. 3. 2005 od 12 hod. do 16 hod. od čp.16 po Ameriku, lesní
školka
Kontumace psů trvá i v roce 2005 !!!
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
V letošním roce jsme řešili již dva případy volně pohybujících se psů,
kteří ohrožovali jak silniční provoz, tak občany. První pes ohrozil
jedoucí vozidlo u rybníka Cígl, pes byl usmrcen. Jak dalece poškodil
vozidlo nevíme, ale víme, že jsme za likvidaci psa uhradili 300 Kč –
za odvoz do kafilérie. 19. 1. 2005 volně pobíhající pes ohrožoval
občany ve střední části obce. Důrazně žádáme občany, aby věnovali
pozornost svým miláčkům a zamezili volnému pobíhání zvířat –
zvláště psů po obci.
Děkujeme za pochopení
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Zápis do prvních tříd
Ve čtvrtek 3. února 2005 od 13 hod. do 17 hod. se koná zápis
v budově prvního stupně ZŠ Hradební. Rodiče se dostaví s dítětem a
vezmou s sebou jeho rodný list nebo doklad o rodném čísle.

Dne 12. 1. 2005 obecní zastupitelstvo projednalo :
1. Polatky za odvoz odpadů za rok 2005 :
300 Kč za osobu hlášenou k trvalému pobytu
400 Kč chalupáři
2. OZ bere na vědomí schválení obecního znaku a praporu a
jeho vysvěcení při oslavách 750 let od založení obce, konané dne 22.
– 24. 7. 2005.
3. OZ schvaluje náklady na oslavu 750.let v částce do 100 000
Kč, a to za zhotovení vlajek a praporů obce a dalších propagačních
materiálů.
Roční vyúčtování :
Odpady
V roce 2004 bylo vyúčtováno od Firmy Scheele Bohemia s.r.o.
Broumov za odpady 160 900 Kč. Od občanů bylo vybráno 77 900 Kč
a obec doplácela za odpad 83 000 Kč (tj. více než 50 % nákladů).
Od 1. 1. 2005 je přepokládaný nárůst poplatku za ukládání
odpadů na skládkách cca o 3,5 %, k tomu ještě nárůst cen za pohonné
hmoty. V roce 2005 je také nový svoz za papír, který v roce 2004 ještě
nebyl. V lednu 2006 se opět dozvíte, kolik korun českých bylo
vynaloženo za odpad v naší obci za letošní rok.
Termíny svozů jsou přílohou občasníku.
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Školné
Fakturace školného pro Městský úřad Broumov. Jelikož máme
39 žáků a sazba činí 2 826 Kč na žáka, platí naše obec 110 214 Kč a
ze státního rozpočtu je příspěvek na žáka 1 221 Kč (pakže je naše
školství zdarma).

UPOZORNĚNÍ :
Upozorňujeme samostatně hospodařící rolníky, že dnem 30. 4.
2005 končí lhůta, kdy se mohou bez poplatku zaevidovat na Obecním
živnostenském úřadě v Broumově jako zemědělský podnikatel.
K zaevidování je třeba vždy přinést výpis z rejstříku trestů ne starší 3
měsíců. Jinak může samostatně hospodařící rolník, který má vydané
osvědčení podle zákona č.105/1990 Sb. ve znění zákona č.219/1991
Sb., činnost na základě tohoto osvědčení vykonávat do 30. 4. 2009.
Od 1. 5. 2005 je zaevidování samostatně hospodařícího rolníka
jako zemědělského podnikatele zpoplatněno dle zákona o správních
poplatcích částkou 1 000 Kč. Tiskopisy žádostí o zápis do evidence
zemědělského podnikatele jsou k dispozici na Obecním
živnostenském úřadu, Třída Masarykova 239 – přízemí vlevo.
Informace k celé problematice vám poskytne Ing.Kateřina Šrámková,
č.tel. 491 504 234.
PRŮZKUM
V příloze najdete anketu na bezdrátový širokopásmový internet
pro města a obce. Žádáme občany, pokud mají zájem o tuto službu,
aby vyplnili požadavek a doručili jej na Obecní úřad Křinice (i do
schránky).
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SPOLEČENSKÉ AKCE

Dne 4.února 2005 od 17 hod.
se koná přednáška pro zahrádkáře v Hospůdce u Sládka.
Budou zde také k prodeji semena.

12. února 2005 pořádají naši dobrovolní hasiči

53.společenský ples
Vstupné 40 Kč. Začátek je od 20 hod.
v Hospůdce u Sládka.
K tanci hraje skupina ELKA..
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Ještě k Vánočnímu jarmaku v Křinicích,
který uspořádalo občanské sdružení Křinické prameny loni
5. prosince. Přišlo více než 300 lidí. Mnohé návštěvníky doslova
dojaly staré hračky a betlémy jejich mládí. Výstava nazdobených
vánočních stromků a prostřených vánočních stolů se také líbila.
Velkým úspěchem je zapojení a přímá účast řady občanů
z Křinic, kteří bez váhání přišli pomoct a spoluvytvořili atmosféru
pohody a lásky. Mnozí zapůjčili betlémy nebo drobné předměty ze
svých domácností.
Po jarmarku ještě celé dva týdny jezdily do Křinic třídy
z Broumovských škol (z každé školy aspoň jedna přijela) a z mateřské
školy na Křinickém sídlišti. Skoro ke čtyřem stovkám dětí přijelo a
prožilo si předvánoční atmosféru u nás v obci. Vyslechli si vánoční
příběh, vyrobili, upekli a nazdobili perníčky, shlédli výstavu a
vlastnoručně připravili drobné dárky pro své nejbližší. A všichni byli
opravdu moc hodní.

I když jsou Velikonoce ještě daleko
už dnes myslíme a chystáme ve Středisku RUCE jarmark
Velikonoční, s výstavou „Od masopustu k Velikonocům“ a s řemesly,
které tentokrát spíše přivolávají jaro – třeba pletení z proutí. Nejen
pomlázek, ale i košíků a dalších výrobků.
Podobně bude zaměřena i výstava. Mate-li doma cokoli, co by
se mohlo ostatním líbit, budeme rádi, když nám zapůjčíte ošatku,
pomlázku, košík či jiný předmět, k přivítání jara se vážící. Předem
všem děkujeme.
Jarní řemeslný jarmark v Křinicích bude v neděli 20. března
(týden před Velikonocemi), ale už od 7. března se můžete přijít
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podívat na výstavu, mimo jiné i kraslic, z nichž mnohé budou
exponáty naší soutěže..
Vyhlašujeme totiž soutěž o nejkrásnější kraslici a nejhezčí
pomlázku. Své soutěžní výrobky může každý odevzdat v pracovních
dnech od 28. 2. do 11. 3., kdy je uzávěrka, ve Středisku Ruce
v Křinicích.

Vydal Obecní úřad v Křinicích v lednu 2005, náklad 150 výtisků. Grafická úprava ve spolupráci
se Střediskem RUCE v Křinicích.
Redakční rada: Libuše Rosová, Blanka Strnadová
NEPRODEJNÉ!
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