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Redakce občasníku připravuje změnu
titulní strany. Krásné příběhy z minulosti
školy do roku 1950 skončily.
Rádi bychom věděli o jaký obsah
titulní strany by občané naší obce měli
zájem.

Připraveny jsou tyto náměty :

Vydává OÚ Křinice

-

výpisy z obecní kroniky

-

meteority na Broumovsku

-

původní osídlení Broumovska

-

zákon o obcích

Prosíme naše čtenáře, aby anonymně vhodili svůj návrh námětu, o který
by měli zájem do schránky obecního úřadu a samozřejmě uvítáme i jiné návrhy.

Děkujeme redakce občasníku

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Jednání obecního zastupitelstva se konalo dne 13. srpna 2008.

 OZ projednávalo protipovodňové hráze – POLDRY v katastru obce
se
zástupcem
Zemědělské
vodohospodářské
správy
v Náchodě
panem Ing. Kultem a zaměření další části potoka, dále se bude zajišťovat
výkup pozemků pod vodním tokem.
 OZ projednalo daň z nemovitosti na rok 2009 a 2010. Pro rok 2009 bude daň
stejná (koeficient 1) a pro rok 2010 je schválen koeficient 2. Byla vyvěšena
vyhláška o dani z nemovitosti.
 OZ projednalo nový nájem pro obecní byty. Byl navýšen o 30%.


OZ byla přečtena kupní smlouva s p. Kábrtem, kterou sepsala
JUDr.Sedláčková.

 OZ projednalo rozpočtové opatření č. 1/2008.

 OZ projednalo prodej pozemků p. Závišovi. Tento prodej se projednával již
v roce 2005. Připravuje se kupní smlouva.
 OZ projednalo žádost o přepis pozemků z MNV na obec.

MĚSÍC STAROSTKY

2.7.2008

- Příprava Křinické pouti.
- Jednání se zástupcem CHKO p.Plnou ohledně údržby
alejí na Hvězdecké cestě a na cestě k Samotám.
- Předání další části pozemků se zástupcem firmy MARŠÁLEK.

3.7.2008

- DSO – projednání akcí na léto“Užijte si Broumovsko“. Jsou
připraveny opět každý týden koncerty v broumovských
kostelech.

4.7.2008

- Kontrola hasičských přístrojů v objektech obce.

7.7.2008

- Příprava smlouvy o údržbě alejí s CHKO.

8.7.2008

- Jednání se zástupci KB z Náchoda ohledně případného
financování projektů.

9.7.2008

- Jednání s PF Náchod Ing. Jakubským ohledně pozemku
302/1.

č.

10.7.2008

- Jednání s p. Wintrem zástupcem firmy z Vysokého Mýta pro
získávání dotací.

11.7.2008

- Sepsání žádosti na obchodní společnost Telefónica O2 Czech
republic, a.s., ohledně přeložení sloupu u statku Daškových.
Brání srovnání břehu, aby bylo možno prohloubit příkop.

14.7.-20.7.2008

- Dovolená.

21.7.2008

- Příprava na Křinickou pouť.
- Jednání s p.Šimonem (VKK).

22.7.2008

- P. Čárná – propadá se mostek, prostudovat kupní smlouvu
na dům č.p. 69.

23.7.2008

- Vyplnění žádosti a přihlášky na dotaci pro lepší služby našim
občanům, a to je zřízení CZECH POINT (občané budou moci
zažádat o zřízení své živnosti již v naší obci, výpisy z registru
trestů a další služby).

24.7.2008

- Jednání s p. Balcarovou – komplexní pozemkové úpravy.

25.7.2008

- Místní šetření ohledně přemístění tel.sloupu. Při jednání
bylo obci sděleno, pokud chce přemístit sloup musí veškeré
náklady hradit obec. Věc bude zařazena k projednání do OZ.

30.7.2008

- P. Fišerová (u Čápů) řeší příjezd ke svému RD, projednání
věcného břemene.
- Příprava poutě.

1.8.2008

- Příprava poutě.

2.8.2008

- Zahájení Křinické poutě. Procesí po Křížové cestě, kterého se
zúčastnil radní Královéhradeckého kraje MUDr. Vambera,
velice se mu podobné akce líbí a všichni radní podporují
akce, které byly v dřívějších dobách tradicí.

3.8.2008

- Odpolední litanie a ukončení druhého ročníku Křinické pouti.

4.8.2008

- Jednání s instalatérem o výměně hydrantu v bytovce
271.

5.8.2008

- MAS jednání na MěÚ Broumov (příprava na LEADER).

6.8.2008

- Jednání s firmou ELMON – p. Michálek, oprava místního
osvětlení a kompletace elektrozařízení v bytě č.p. 45.

8.8.2008

- Jednání se zástupci ZVHS panem Ing. Kultem a paní Altovou.
- Příprava smlouvy o smlouvě budoucí prodej pozemku –
Šejbl.

č.p.

p.

11.8.2008

- Jednání s p. Wintrem ohledně projektu na grant (škola).

12.8.2008

- Jednání Geodezie Náchod, Ing. Kulta a starostky ohledně
odvodňovacích příkopů v katastru.

13.8.2008

- Účast Ing. Kulta na OZ.

14.8.2008

- Úkol pro OZ – podívat se na rybníky.

15.8.2008

- Jednání na MěÚ Broumov (MAS).

18.8.2008

- Příprava kupní smlouvy pro p. Záliše.

19.8.2008

- Vyřízení došlé pošty.
- Předběžné vyjádření CHKO ke kanalizaci v Křinicích.
- Souhlas s dělením pozemků č. 2623/6 a č. 194/1 (příprava
kupní smlouvy).

21.8.2008

- Příprava s hasiči na 130 let v roce 2009.

22.8.2008

- MěÚ Broumov jednání MAS.

25.8.2008

- Podpis smlouvy o poskytnutí konzultací – dotační pomoc EU
s p. Wintrem.

28.8.2008

- Příprava na volby do Krajských zastupitelstev. Ohlášeno
volební místo obce a počet členů volební komise.

29.8.2008

- OREDO – smlouva o poskytnutí příspěvku na dopravu.

Křinická pouť 2008

Jak všichni jistě víte, první srpnový víkend byl i letos ve znamení křinické
pouti. Malé ohlédnutí pro ty, kteří se z jakéhokoli důvodu nezúčastnili.
V sobotu 2.8. 2008 od 14 hod se řadilo procesí na otočce autobusu.
Po malém hudebním úvodu a projevu paní starostky vyšel průvod ke kapli
svatého Huberta. V čele pan farář, paní starostka, čestní hosté z krajského
úřadu a Polska, uniformovaní hasiči, z nichž dva nesli obecní a hasičský prapor,
myslivci, rodáci, jedna paní v dobovém kostýmu a poutníci všech věkových
kategorií. Průvod uzavíraly dva koňské povozy, ve kterých se vezli starší občané
a maminky s malými dětmi. U kapličky sv.Huberta pan farář požehnal nový
prapor sboru dobrovolných hasičů a odsloužil mši. Bylo k dispozici občerstvení,
prodávaly se koláče a drobné upomínkové předměty. Počasí bylo ideální, 23°C a
pod mrakem, takže se zúčastnění, kterých bylo asi osmdesát, po 16 hod, rozešli
v dobré náladě.
Večer od 20 hodin uspořádala hasičská omladina diskotéku pro všechny
věkové kategorie. Jen 25 prodaných vstupenek je však k pláči. Nevím co bylo
příčinou tak malé účasti (a ani nevím jestli to chci opravdu vědět). Zdenda hrál
moc dobře a vzhledem k malé účasti doslova na přání. Jako už několikrát
konstatuji: „Kdo nepřišel jeho chyba.“ Všichni, kteří přišli, se bavili výborně a
na parketu to rozjeli tak, že i při malé účasti občas nebylo dost místa. Jednu
hodinu po půlnoci byla sobotní část pouti ukončena.
V neděli 3.8.2008 se v 15 hodin rozběhl druhý pouťový den, na dvorku
U Teinerů. Drobný stánkový prodej doprovázel koncert Stěnavanu.

Po 16 hodině začal pan farář odpolední litanie, po kterých byla
„sousedská“. Odhadem se během nedělního odpoledne na dvorku vystřídala asi
stovka lidí, i když „vystřídala“ není správný termín, protože někdo vydržel od
začátku
do konce, někdo opravdu jen prošel. Na nebi bylo jen pár beránků a
letní den osvěžoval občasný vítr. Křinickou pouť ukončil oficiálně v 18 hodin pan
Teiner dvěma výstřely z děla (nebo kanónu?). Na dvorku se však sedělo až do
večera, protože dobrá společnost se neopouští jednoduše.

Poděkování patří Vám všem, kteří jste se jakoukoliv pomocí na zdárném
průběhu těchto dvou dnů podíleli a také Vám, kteří jste svou účastí potvrdili,
že má cenu takové akce pořádat.

starostka, místostarostka

Máte doma fotky s hasičskou tématikou ?

Rok 2009 bude ve znamení 130 let od založení hasičského sboru
ve Křinicích. U příležitosti oslav, které proběhnou druhý květnový
víkend, chceme, mimo jiné, uspořádat výstavu fotek „ Ze života hasičů a
jejich
rodin“. Chcete - li přispět svou troškou do mlýna můžete začít už nyní.
Sběrné místo bude na obecním úřadě (vždy v úředních hodinách).
Fotky oskenujeme a okamžitě vrátíme.

Předem děkujeme všem přispěvatelům.

Inspirace :

Na fotografii jsme bezpečně poznali pouze původní hasičskou stříkačku.
Poznáte-li dětské aktéry, dejte vědět naší redakci, která výsledky pátrání, pokud
budou, uveřejní v příštím čísle.
Ví někdo, která rodina v naší obci žije skoro 100 let ve stejném popisném čísle?

INFORMACE PRO OBČANY

Volby do krajských zastupitelstev

Volby do zastupitelstva krajů se budou konat ve dnech 17. a 18. října
2008 v prostorách obecního úřadu. Máme jeden volební obvod.

Mimořádné veterinární opatření
očkování skotu, ovcí a koz proti katarální horečce ovcí

Informujeme Vás o mimořádném veterinárním opatření Státní veterinární
správy proti katarální horečce ovcí, které je závazné pro všechny chovatele
skotu, ovcí a koz starších 3 měsíců. Tato vakcinace musí být provedena
nejpozději do 14. září 2008. Očkování zvířat, která po 14.9.2008 dosáhnou stáří
3 měsíců může být provedeno společně s přeočkováním již očkovaných zvířat.
Podmínkou pro provedení nařízené vakcinace je rovněž i odpovídající
zdravotní stav zvířat, jejich evidence dle plemenářského zákona a vedení
evidence vakcinovaných zvířat. Vakcinaci zvířat provádí soukromí veterinární
lékaři.

Upozorňujeme, že všichni chovatelé skotu, ovcí a koz mají povinnost
z plemenářského zákona zaregistrovat svá hospodářství, následně zaevidovat
chovaná zvířata, byť mají jen jednu kozu nebo ovci, a vést
po zaevidování
veškeré požadované údaje o chovaných zvířatech ve stájovém registru,
předávat ve stanovených termínech správné a úplné údaje do Ústřední
evidence zvířat a chovaný skot, ovce a kozy řádně označit ušními známkami.
V této věci doporučujeme chovatelům se obrátit na Českou plemenářskou
inspekci, paní Alena Krausová, služební mobil: 777 921 164, tel: 491 520 146
dále regionální regionální pracoviště ČMSCH v Hradci Králové, Zemědělská
čp.897, 500 03 Hradec Králové, paní Naďa Knajflová, tel: 495 404 157, mob:
724 171 227 a nebo Českomoravskou společnost chovatelů, a.s., Hradišťko
čp.123, 252 09 Hradištko, tel: 257 896 212, 257 896 264, 257 896 335, nebo email: cmsch@cmsch.cz. Na webových stránkách Českomoravského svazu
chovatelů www.cmsch.cz je možné si stáhnout formulář – REGISTRAČNÍ LÍSTEK
– REGISTRACE CHOVATELE s pokyny k vyplnění tohoto formuláře.

Při nesplnění výše uvedené povinnosti se chovatelé vystavují možnosti
postihu pro porušení mimořádného veterinárního opatření.

Čištění komínů

Zima je přede dveřmi, upozorňujeme občany, aby nezapomněli na
nebezpečí požáru a zajistili si odborné vyčištění komínů, možná se uskuteční
i domovní prohlídky místními hasiči.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Ve dnech 19.9.2008 v době od 8 00 do 13 00 hod. bude přerušena dodávka
el. energie od č.p. 240 po č.p. 255.
Ve dnech 25.9.2008 v době od 8 00 do 16 00 hod. bude přerušena dodávka
el. energie od č.p. 16 po č.p. 255.

Soutěž „Čistá obec“

Naše obec je již několik let zapojena do soutěže „Čistá obec, čisté město,
čistý kraj“, ve které se hodnotí třídění odpadu v jednotlivých obcích.
Pro ilustraci jsme vybrali průběžné výsledky 22 obcí broumovského
výběžku (vit. tabulka), z 370 obcí hodnocených v královéhradeckém kraji. Body
jsou součty umístění ve sběru jednotlivých surovin.

"Čistá obec" - Hodnocení za 1.čtvrtletí 2008
Město , obec
Police
Vernéřovice
Žďár nad Metují
Machov
Broumov
Jetřichov

počet obyvatel

4270
378
576
1140
8085
430

součet bodů
274
593
621
746
847
850

průběžné pořadí

5
33
38
58
71
74

Teplice
Hynčice
Meziměstí
Bukovice
Adršpach

1779
202
2780
380
518

855

929

76
87
92
96
98

Křinice

389

942

101

Bezděkov
Martínkovice
Hejtmánkovice
Velké Petrovice
Božanov
Suchý Důl
Otovice
Česká Metuje
Heřmánkovice
Šonov

504
544
652
364
361
402
398
300
504
288

981

113
136
159
162
167
181
204
218
233
279

898
908
920

1050
1045
1106
1125
1152
1229
1126
1300
1421

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Občané naší obce si stěžují na volně pobíhající psy, kteří ohrožují klidný
průchod obcí a stěžují jízdu cyklistům.

Občané buďte pozorní a opatrní, věnujte prosím pozornost pohybu vám
neznámým a podezřelým osobám. V minulém období zmizela ze dvora v naší
obci velká pískovcová káď.

Ohlédnutí za činností občanského sdružení Křinické prameny

Občanské sdružení Křinické prameny má za sebou, po delší přestávce a s novým složením
výboru, prvních 6 měsíců činnosti. Od 27. února 2008, kdy byl ustaven nový výbor a schválen valnou
hromadou rámcový plán činnosti sdružení, proběhla řada akcí,
které sdružení buďto pořádalo
– velikonoční jarmark, výchovně vzdělávací a sportovní pobyty dětí a mládeže i dospělých z celé
republiky, kterých se účastnilo celkem více jak 250 osob – nebo, kterých se aktivně účastnilo otevírání Zahrady v Broumově, dětský den
v Křinicích, pouť v Broumově, pouť v Křinicích.
Pravidelně každou středu probíhal kroužek ručních prací RUCE, cvičení pro dospělé i děti a od dubna
do června kroužek sportovní střelby ze vzduchovky.
Co se v rámci činnosti sdružení podařilo více a co méně?
Podle ohlasů zúčastněných lze kladně hodnotit jarmark, otevírání Zahrady, pobytové akce. Kroužku
RUCE se účastnilo průměrně 8 členek sdružení. Ne zcela se vydařila naše účast
na broumovské
pouti, kde vše probíhalo na náměstí a do klášterní zahrady zabloudil málo kdo, což byla škoda,
poněvadž členky sdružení vedle občerstvení s tradičními koláči připravily krásnou výstavu prací našich
předků a ukázky současných ručních prací s využitím tradičních i nových postupů. O nerealizovaném
nápadu pořádat soutěž čarodějnic jsme se už v Občasníku zmiňovali. Snad příště. Bohužel se
nepovedla příliš účast sdružení na pouti
v Křinicích, kde ke kapli sv. Huberta dorazilo nemnoho
poutníků a z nich jen malá část navštívila dva stánky, které tam sdružení nainstalovalo, ve kterých
bylo občerstvení, pouťové koláče tří druhů, perníčky a drobné předměty – obrázky svatých, přívěsky s
křížkem, štěstí atp. Tytéž stánky byly instalovány i druhý den u silnice při vstupu ke kapličce u
Teinerů, kde probíhaly odpolední litanie, tam už do stánků sdružení nepřišel téměř nikdo.
Především účast křinických občanů byla na obou akcích nízká. Kondiční cvičení, které probíhalo
každou středu večer mělo ze začátku slušný počet účastnic, ale cca po měsíci se účast stabilizovala na
počtu 4 cvičících. Mohlo to být způsobeno formou cvičení, mohlo to být i obyčejnou nechutí se hýbat.
Střelecký kroužek měl zpočátku k dispozici jen jednu novou vzduchovku, později dvě, účast dětí byla
průběžně slabá. Byl vyhlášen i začátek cykloturistického kroužku pro děti i dospělé, nikdo se
nedostavil.
Nabízí se otázka proč, co je příčinou tak slabé účasti na všech akcích? Co by občany Křinic a
jejich děti či vnoučata jako volnočasová aktivita zajímalo? Je vůbec něco takového, co by se dalo v
obci a s minimem prostředků realizovat?

Uvítali bychom nové nápady, které je možno posílat buďto mailem na adresu:
krinicke.prameny@seznam.cz nebo formou sms, či zavolat na čísla: 739203221, 739203220,
současně uvítáme rádi i nové členy, kteří by se akcí aktivně účastnili.
Co dál? Zatím to
nevzdáváme, je nás ve sdružení pár „šílenců“, kteří věří, že co se nepovedlo na začátku, povede se
třeba později. Proto od 8. září začínáme opět s činností kroužku RUCE, kde bude probíhat tkaní,
výroba patschworku, jo-jo patschworku, malování na textil, ruční tisk, výrobky z vlny, výroba šperků,
pletení, háčkování, šití včetně výuky základů šití, výroba z proutí, drátkování, výroba věnců a dekorací
z přírodních i textilních materiálů a další rukodělné dovednosti podle možností a zájmu. Rovněž
začínáme s kondičním cvičením a s kroužkem sportovní střelby. Podmínkou je aby se zájemci
přihlásili na výše uvedenou mailovou adresu nebo na telefonní číslo 739203221.
U všech
akcí se mění dny, není to středa ani čtvrtek, ale v případě kroužku RUCE pondělí od 16.30 a v
případě kroužku cvičení a střelby úterý - střelba od 16.00 hod. a cvičení od 18.45 hod.
Bude opět i jarmark, tentokrát vánoční, už je známo datum 6.12.08. Jako součást jarmarku
bychom rádi uskutečnili dvě akce:
1/ Soutěž o nejlepší jablečný štrůdl a nejlepší vanilkové rohlíčky. Po vyhlášení vítězů a rozdělení cen,
kterými budou kuchyňské potřeby, by byly vzorky na místě konzumovány návštěvníky společně s
dobrým svařeným vínem či jinými nápoji a samozřejmě nebudou chybět ani koláče upečené členkami
sdružení.
2/ Živý betlém na zahradě školy. V současné době hledáme dobrovolníky, kteří by se této akce chtěli
účastnit jako hrající, zejména uvítáme muže, poněvadž, jak jistě každý uzná, Josefa či tři krále těžko
mohou představovat členky sdružení a člena máme dosud pouze jednoho.
Máte-li zájem o aktivní činnost ve sdružení, rádi vás přivítáme v uvedených dnech, nebo kdykoli na
výše uvedených telefonech, kde vám poskytneme informace nebo rádi vyslechneme vaše náměty na
zlepšení či doplnění činnosti sdružení.
Za sdružení
MP

Memoriál Ing. Vladimíra Kováře

V sobotu dne 23. srpna 2008 se konaly na rybníku Šlégr speciální zkoušky
vodní práce – Memoriál Ing. Vladimíra Kováře. Za pěkného počasí a účasti
početné korony předvedlo 12 loveckých psů plemen ohařů své dovednosti a
souhru s jejich vůdci. Memoriál byl hodnocen sborem rozhodčích pod vedením
hlavního rozhodčího pana Petra Vítečka, který v závěru konstatoval, že všichni
psi výše uvedené zkoušky absolvovali, a to 8 psů v I. ceně a 4 psi v II. ceně.
Zkoušky byly hodnoceny přítomnými jako velmi zdařilé, výborně připravené a
celkově na vysoké úrovni, za což bylo vysloveno poděkování předsedou
kynologické komise OMS Náchod p. Prouzou. Tímto zároveň chceme poděkovat
MS Hvězdecké pohoří a ostatním dobrovolníkům i sponzorům,
kteří se na
zdárném průběhu této akce svojí prací podíleli.
Myslivecké kynologii zdar!

Martin Šleis – ředitel zkoušek
Jiří Strnad – správce zkoušek

Přečetli jsme za Vás

Zachutná mi hned první cigaretka?

Kdo někdy zkusil kouřit, tak ví, že to je zpočátku nuda. Patří k tomu kašel,
nevolnost a nezřídka zvracení. Jsou mezi námi ale i tací, kterým se to líbí hned
napoprvé. Může za to gen na jejich patnáctém chromozómu.

Nové poznatky o nikotinové závislosti dávají větší vinu genetice. Výsledky
této nové studie sice nevybočily z dříve stanovených souvislostí,
ale
z provedených testů se jako jeden z hlavních viníků vyklubala varianta genu
CHRNA 5.
Práce je založena na výsledcích genetických testů a údajích o kouření
získaných od 435 dobrovolníků, kuřáků a nekuřáků. Genetické vyšetření
ukázalo, že u kuřáků se vyskytovala mnohem častěji jedna varianta genu pro
nikotinový receptor, a to konkrétně forma genu CHRNA 5.
V tomto případě to například znamená, že když vám zjistí, že jste
nositelem oné špatné „kuřácké“ genové varianty pro nikotinový receptor, pak si
můžete být jisti, že i když jste cigaretu ještě ani neokusili, že už první zkušenost
s kouřením ve vás zanechá příjemné pocity, a že tím to pravděpodobně ještě
nebude končit.
Genetická varianta genu, kterou vědci nyní odhalili, rozhoduje ale jen
z části o tom, jak se její nositel bude chovat. Zda se její vlastník vydá na dráhu
závisláka, tak o tom spolurozhodují sociální vlivy a jeho okolí. Genetika
v podobě varianty nikotinového receptoru je ale mocným hráčem.
A co že bychom si ze čtení těchto řádek měli odnést? Tak třeba to,
že když se rozhodneme kouření vyzkoušet, měli bychom si dát pozor na to,
jestli nám z vdechování kouře bude špatně nebo zda z toho budeme uneseni
hned napoprvé. Pokud se nám to hned zpočátku bude zamlouvat, máme velkou
šanci, že jsme nositeli nevhodné varianty genu, která nám trojnásobně zvyšuje
riziko vzniku nemocí z kouření včetně těch s nejhorším možným koncem.

Nová rubrika občasníku

PRODÁM – VYMĚNÍM – DARUJI – HLEDÁM

Naše redakce nabízí občanům inzertní službu, která Vám může pomoci
např. při úklidu a jiných pracích nebo udělat radost. Inzerce je bezplatná, stačí
vhodit do schránky obecního úřadu lístek, na kterém bude uvedeno např. název
předmětu, způsob jak s předmětem naložit (prodej, výměna, dar atd.) a číslo
telefonu inzerenta.

Inzerát

Občanské sdružení Křinické prameny hledá nejlépe občana Křinic,
který by za úplatu 60,- Kč za hodinu na dohodu o provedení práce prováděl
občas na zavolání drobné práce typu např.: oprava kliky u okna, dveří, drobné
opravy nátěrů, drobné opravy nábytku, údržba zeleně ve školní zahradě (vyjma
sekání trávníku) atp.
Máte- li o tuto práci zájem, volejte prosím, na tel. 739203221

Redakce občasníku se omlouvá za chybu, která vznikla v minulém čísle, a
to, že došlo ke zdvojení článku o dětském dnu a dále nebyly nakopírovány
slíbené přílohy. Děkujeme za pochopení.
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