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Vážení spoluobčané,
dnes Vám nabízíme osmou část cyklu
z historie obce Křinice.
Technika a pokrok
Sedlák Josef Volke z čp. 39 byl pro ves podporovatelem pokroku,
příznivcem školy a obecného blaha. Vedle rozličných pozoruhodných
sochařských prací, odpo-vídající jeho náboženskému cítění, přispíval i
do jím zřízené nadace ve prospěch dětí obecné chudiny nemalými
částkami. V jeho postavení místního školního inspektora nikdy
nešetřil chvil, aby se mohl zúčastňovat školní výuky a tak se mohl
přesvědčovat o pokrocích ve vzdělání. Josef Volke pořídil obci
pohřební vůz, první pojízdnou hasičskou stříkačku a jiné hasičské
potřeby, jakož i vesnický zvon.
Hofmann – kolář z čp. 67, konstruoval a stavěl větrné pohony,
aby pověstné křinické povětří zaměstnal k užitečné činnosti. Stejně tak
vodní velociped, se kterým Broumováci pak rádi pojížděli na Horním
rybníku a každé jejich spadnutí do vody obveselovalo četné

přihlížející. Jeho vynalézavý duch jej podnítil k vystěhování do
Ameriky. I jiní podnikaví Křiničtí již před ním odešli do zámoří, do
Chile, Brazílie a Spojených států. Křiničtí se usadili i ve Slavonii.
Rokem 1890 si razil pomalu cestu stálý a znatelný pokrok
v kultuře zpracování půdy, mající svůj výraz v množícím se
odvodňování luk a polí, lepším zpracováním ornice, účelnějším chovu
dobytka, pestřejším střídání plodin a užití zemědělských strojů.

Pokračování příště
INFORMACE pro občany
K 31. 12. 2003 byla zrušena provozovna Broumov. Pro hlášení
poruch funguje telefonní číslo 12 555. Pokud budete požadovat
některé odborné informace, můžete se obracet na Východočeskou
energetiku, a.s., člen Skupiny ČEZ, obchodní kancelář, Kolárova
1790,

547 01 Náchod, tel. č. 491402111, fax. 491402698.
Úřední hodiny obchodní kanceláře
Pondělí 7. 00 – 11. 00
12. 00 – 17. 00
Úterý
7. 00 – 10. 00
Středa
7. 00 – 11. 00
12. 00 – 17. 00
Čtvrtek 7. 00 – 10. 00
Pátek
7. 00 – 10. 00
Vodovody a kanalizace upozorňují, aby si občané při návštěvě
kontrolora, který přijde sepisovat stav vodoměru, vyžádali jeho
průkaz. Důvodem je zjištění, že v nedávném období se za zaměstnance
vodáren vydával zloděj, který navštívenou nemovitost vykradl.
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KOMUNÁLNÍ ODPADY V ROCE 2004
Upozorňujeme, že vyhlášky jsou závazné pro všechny občany!
Kdo platí?
Poplatníkem je a poplatek platí:
 fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt, bez ohledu na věk a
zda se v obci zdržují.
 fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba.
Poplatek za komunální odpad má formu obecní daně! V termínu
nezaplacené poplatky budou vymáhány od poplatníka formou
platebního výměru s navýšením až na trojnásobek. Zákon č. 337/92
Sb. dává obci možnost vymáhat neuhrazené poplatky i exekučně.
Výše poplatku
Poplatek za komunální odpad byl stanoven Zastupitelstvem obce
ve výši:
200. - Kč. /osoba a rok
360. -Kč. /chalupáři za 1 objekt a rok
Poplatek je splatný do 31. 5. 2004.
Pronájem a zakoupení nových nádob.
Zájemci o pronájem popelnic a kontejnerů si mohou na základě
písemné smlouvy s firmou Scheele Bohemia, s. r. o. (Barvířské nám.
4) pronajmout
popelnice
120 l
za 171,- Kč/rok
kontejner 1 100 l
za 1 952,- Kč/rok
zakoupit :
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popelnice 120 l plastová s kolečky
kontejner
1 100 l plastový
kovový

za 1 098,- Kč
za 10 553,- Kč
za 11 590,- Kč

Kontejnery na tříděný odpad – plasty, plech, papír
jsou určeny pouze pro odkládání tříděného odpadu fyzických
osob (odpad nevznikl v souvislosti s podnikáním).

Plasty
Žádáme občany, aby PET láhve před uložením do kontejnerů na
třídění plastů předem zmačkali (sešlápli) z důvodu lepšího využití
úložného prostoru kontejnerů a snadnějšího lisování lahví před
recyklací.
Do kontejnerů na plasty neukládejte nadměrně znečištěné a
nevyprázdněné nádoby.
Stavební odpad
Je možné si objednat kontejner u fy Scheele.
Odpadkové koše na veřejném prostranství
Jsou určeny pouze pro uložení malého množství komunálního
odpadu. Prosíme, udržujte pořádek! Děláme to pro sebe!

POPLATKY ZA PSY
Poplatek za psy byl Zastupitelstvem obce stanoven ve výši :
60, - Kč/rok za jednoho psa
150, - Kč/rok za druhého psa
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Poplatek je splatný do 30. 8. 2004.

SPOLEČENSKÉ AKCE
Dne 7. února 2004 v 10. 00 hod. proběhne ve Škole v přírodě
„Vítání občánků“. Vystoupí i folklórní soubor „Kvítek“. Akce je
přístupná veřejnosti.
Sbor dobrovolných hasičů v Křinicích pořádá v sobotu 14. února
2004 ve 20. 00 hod. 52. ples hasičů v Hospůdce u Sládka v Křinicích.
K tanci a poslechu hrají TROSKY. Bohatá tombola, vstupné 40,- Kč.
Srdečně zvou pořadatelé.
Další kolo Turnaje v mariáši se uskuteční dne 21. února 2004 od
9:00 hod. v Hospůdce u Sládka v Křinicích.
Ve středu 27. února 2004 od 18:00 hodin se v Hospůdce u Sládka
uskuteční Zahrádkářská beseda.
UPOZORNĚNÍ občanům
Stále platí možnost prohrnutí soukromých cest obecním traktorem
za poplatek 150,- Kč na zimní období.
Upozorňujeme občany, že žádost o pokácení stromů se podává na
obecním úřadě na předepsaném formuláři. Tiskopis je k vyzvednutí na
obecním úřadě. Období vegetačního klidu je od 1. 11. do 31. 3.
Upozornění rodičům budoucích prvňáčků: Zápis prvňáčků pro
školní rok 2004/2005 proběhne na broumovských základních školách
jednotně
6. února 2004 od 13. 00 hod.
(jedná se o děti narozené v době od 1. 9. 1997 do 31. 8. 1998).
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsících lednu, únoru a březnu oslaví svá jubilea tito naši
spoluobčané :
Novotná Milada
Bubla František
Novotný Josef
Tomek Josef
Burdichová Marie
Židová Drahoslava
Kopičová Danuše

79 let
92 let
87 let
85 let
71 let
70 let
60 let

Králová Marie
Škopová Josefa
Dašek Karel
Hendrichovská Emilie
Horáček František
Šmída Jiří
Macák Pavel

76 let
75 let
72 let
72 let
70 let
60 let
60 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví,
spokojenosti a rodinné pohody.
VÝSLEDKY členů JUDO CLUB Broumov – podzim 2003
8. 11. vybojovala Hedvika Pohlová na Mistrovství České
republiky v Liberci v kategorii mladších žákyň do 28 kg titul
mistryně republiky pro rok 2003.
Gratulujeme!

POZNÁMKA redakce : Vítáme příspěvky našich občanů
do „Občasníku“. Příspěvky nechávejte v poštovní
schránce obecního úřadu.

Středisko environmentální vzdělanosti RUCE v Křinicích
připravilo pro naše spoluobčany
„Kurz ručních prací“.
zaměřený na zapomenuté lidové techniky. Cílem je naučit těmto
povětšině dnes již zapomenutým dovednostem, které lze využít pro
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výrobu různých doplňků pro domácnost, dárků pro známé i přátele.
V neposlední řadě si můžete tímto způsobem i přivydělat. Budeme
nadále pořádat jarmarky, na kterých můžete své výrobky prodávat.
Náplň: háčkování „chňapek“, pletení ponožek, šál, čepic, tkaní
koberců, tašek, šití zástěr, prostírání, výroba hraček a v neposlední
řadě kostýmů na orientální tance, a jiné.
Začátek v úterý 3. 2. 2004 v 16:00 hodin, doba trvání 2 hodiny.
Poplatek pro dospělé 30,-Kč na hodinu, pro děti 10,- Kč. Materiál
si donesete nebo můžete na místě zakoupit. Vyrábět budeme
především ze zbytků a přírodních surovin. Pomůcky a nástroje jsou
k dispozici.
Lektorka Ines Šťovíčková,
bližší na tel. 491 522 449, 605 291 355 nebo ve Středisku 777 234
299.
Orientální tanec pro maminky s dětmi všeho věku
začínají ve Středisku RUCE v úterý 3. 2. 2004 od 15:00 (do 16:00
hodin).
Přivést můžete tolik dětí, kolik dokážete uhlídat a zvládnout.
Doneste si pohodlný oděv (například široké sukně nebo kalhoty), tílko
do pasu, šátek přes boky, ponožky a chuť a pohodu. Děti rovněž
oblečte do něčeho volnějšího a pohodlného. Poplatek je 15,-Kč
dospělí, 5,-Kč každé dítě.
Kurz vede paní Ines Šťovíčková.
Bližší informace opět na výše uvedených telefonech.
Závěrem si dovolujeme připomenout, že pokračují
Orientální tance každé úterý od 19:30 hodin
Kroužek „JITRO“ – práce s materiálem vždy ve středu od 15:15 hod.
Cvičení „lehké protahování těla“ každý čtvrtek od 19:00 hodin
Stále můžete přijít i vy, co jste dosud nenašli čas. Využijte
k tomu skvělé místní dopravy, která Vám umožní přicestovat
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odkudkoli. Budete-li muset chvilku dřív odejít na autobus, nic se
nestane.
Vydal Obecní úřad v Křinicích v prosinci 2003, náklad 150 výtisků. Grafická úprava
ve spolupráci se Střediskem RUCE v Křinicích.
Redakční rada: Libuše Rosová, Blanka Strnadová
NEPROEJNÉ!
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