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Pokračování z minulého čísla

Školní divadlo

25. června 1950 sehrál zájmový kroužek
k ukončení školního roku za režie ředitele
Vítka hru se zpěvy „ Jednou ranou třista

Vydává OÚ Křinice

zabil“ od Václava Vaňátky. Známa pohádka
byla dětmi plně obsazenému hledišti svěže
podána a jí se loučily děti : Václav Musil,
Václav Vlk, Josef Matějů, Miroslav Steiner,
Helmuth Dinter, Jiří Tér, Poláčková Zdenka
a Vlasta Zítková. Poněvadž mělo divadlo
dvě jednání, vystoupila v úvodu mateřská škola, s pásmem písní, básní, tanců a
scének, aby se pochlubila, co se za rok děti za vedení učitelky Jarmily
Martincové a pěstounky Anny Lédrové naučily. Jejich roztomilé hlásky
si
dobyly srdce přítomných a hlavně to byl Petr Haš, který svou kuráží udivoval.
Divadlo národní školy bylo krojováno z půjčovny komunálního
podniku
z Kostelce n.O. Divadlo se líbilo, polovina výtěžku byla
věnována mateřské škole a druhá polovina byla věnována na výlet.

Pokračování příště

MĚSÍC STAROSTKY

Duben
-

2.4.2008 obchůzka s ing. Středou (Lesy ČR) ohledně předání obecních
lesů

-

3.4.2008 zahájení jednání s Okresním soudem v Náchodě ohledně
pozůstalosti Jindřicha Matěny (získání souhlasů od dědiců ke stavebnímu
povolení pro RD na p.p.č. 659)

-

4.4.2008 příprava na setkání s poslancem ing. Hanušem

-

5.4.2008 jednání s občanským sdružením ROZÁRKA ve Vernéřovicích –
památky na Broumovsku

-

8.4.2008 žádost o schůzku se SÚS p. Tylchrtem z důvodu havarijního
stavu nad křižovatkou (příkop) a křižovatky (podmáčí se)

-

9.4.2008 setkání starostů v Hradci Králové

-

9.4.2008 příprava Pochodu Hvězdeckým pohořím (setkání se zástupci
hasičů)

-

10.4.2008 jednání nadace HOSPIC na MěÚ Broumov

-

10.4.2008 jednání DSO (bioodpady co s nimi po 1.1.2010)

-

10.4.2008 nové matriály pro rekonstrukci naučné stezky od p. Záliše

-

10.4.2008 jednání se SÚS p. Tylchrtem, p. Tylšem a p. Lorencem

-

11.4.2008 návštěva pana poslance ing. Hanuše

-

14.4.2008 objednání zaměření pozemku p.p.č. 194 k pozdějšímu prodeji

-

16.4.2008 jednání s ing. Kultem (ZVHS) – most u domu č.p. 69

-

17.4.2008 krajské shromáždění sdružených samospráv v Nové Pace

-

23.4.2008 od 18 hod. veřejné OZ na obecním úřadu

-

23.4.2008 napsání žádosti o závazné stanovisko ke kanalizaci pro
veřejnou potřebu

-

24.4.2008 jednání s ing. Blažkem na PF v Praze

-

24.4.2008 valná hromada zdravotně postižených v Broumově

-

30.4.2008 čarodějnice – pálení ohně a průvod masek

Květen
-

2.5.2008 příprava na Pochod Hvězdeckým pohořím a soutěž o Pohár
starosty

-

3.5.2008 pochod a soutěž

-

5.5.2008 setkání starostek v Hradci Králové

-

6.5.2008 PF Náchod – žádost o výpůjčku pozemků PF

-

9.5.2008 sepsání předkupního práva na p.p.č. 302/1

-

10.5.2008 procesí do Vambeřic

-

12.5.2008 jednání s p. Volfem o opravě lesní cesty

-

13.5.2008 setkání starostů v Dětenicích a seznámení se s regionálními
programy z EU

-

14.5.2008 příprava OZ

-

15.5.2008 DSO

-

19.5.2008 jednání s firmou SVOBODA (rozhrnutí hlíny u školy)

-

19.5.2008 jednání s občanským sdružením Křinické prameny a hasiči
ohledně dětského dnu

-

20.5.2008 jednání na MěÚ Broumov, odboru památkové péče z důvodu
podání žádosti o závazné stanovisko na výměnu oken na budově č.p. 45

-

21.5.2008 Hradec Králové – CEP jednání s ing. Novákovou (získávání
peněz z EU)

-

23.5.2008 setkání Euroregionu Glacensis v Polici n.M.

-

26.5.2008 veřejné OZ Hospůdka u sládka

-

31.5.2008 dětský den

Červen
-

4.6.2008 PF p. Švorčík – souhlasné prohlášení

-

4.6.2008 Geodézie Náchod – zaměření pozemku č. 194

-

4.6.2008 KÚ Náchod zajišťování podkladů pro vydání lesů obci

-

5.6.2008 DSO

-

9.6.2008 jednání s CHKO Broumovsko ohledně Pochodu Hvězdeckým
pohořím

-

9.6.2008 veřejné OZ Hospůdka u sládka

-

10.6.2008 firmou Maršálek předávání částí obecních pozemků po
rekonstrukci vodovodu

-

16.6.2008 konzultace čerpání peněz EU na krajském úřadu pro
revitalizaci bývalé školy

-

17.6.2008 schůzka s firmou Chládek

-

19.6.2008 kontaktování KÚ ohledně památníku padlých (špatný stav)

-

20.6.2008 PF jednání s ing. Jakubským – bezúplatné převody pozemků
na obec

-

23.6.2008 jednání v Praze na Ministerstvu kultury s ing. Kubalíkem,
zástupci AURUM a zástupci národní památkové péče

-

24.6.2008 konzultace s památkářem MěÚ Broumov p. Burešovou a
zástupcem ústavu památkové péče p. Tlučkovou ohledně výměny oken
u č.p. 45

-

26.6.2008 projednávání
pozemkových úpravách

-

30.6.2008 MAS – valná hromada – příprava projektů na velký LEADER

-

30.6.2008 veřejné OZ na obecním úřadu

Z jednání obecního zastupitelstva

26.5.2008

nejasností

zjištěných

při

komplexních

o Schválení dotace ve výši 75.000 Kč. z Programu obnovy venkova
provedení opravy obecního úřadu.

na

o Řešení odpadních vod v obci, kde byly na základě studie představeny
občanům dvě varianty. Závěrem jednání bylo přiklonění občanů
k variantě stavby veřejné kanalizace, aby bylo naprosto zřejmé,
která varianta občanům vyhovuje, bylo uloženo provedení ankety
pro občany. Dále bylo paní starostce uloženo, aby zažádala na SCHKO
Broumovsko o závazné stanovisko k výše uvedené akci.
o Další veřejné OZ bylo stanoveno na 9.6.2008.

26.5.2008
o Závazné stanovisko SCHKO Broumovsko nebylo vydáno, byl dán pouze
příslib, že bude vydáno předběžné závazné stanovisko z důvodu,
že broumovská městská ČOV nemůže v současné době pojmout více
odpadních splaškových vod. OZ schválilo zadání projektu na vybudování
veřejné kanalizace v obci.
o OZ schválilo nepsané právo o zákazu používání motorových sekaček a pil
v neděli a o svátcích.

30.6.2008
o OZ projednalo nákup pozemků od p. Kábrta v částce 1.234.040 Kč.
o OZ projednalo prodej části pozemku č. 2623/6 manželům Bažoutovým.
o Doplnění finančního a kontrolního výboru ve složení:
finanční výbor – Plná Jitka, Zelená Petra, Simonová Jana
kontrolní výbor – Král Jaromír, Šleis Martin, Novotná Monika

o Přidělení bytu v č.p. 45 p. Václavíkové.

Dětský den 2008

V sobotu 31.5.2008 byl na školní zahradě uspořádán dětský den. Horké
letní odpoledne přilákalo 48 dětí, s větším nebo menším doprovodem. Bylo
připraveno několik sportovních disciplín, které omladina, i přes velké teplo,
zvládala dobře. Odměna čekala na každého kdo bojoval. Za čtyřboj (fotbal domeček - chůdy- lavička) byl odměnou balíček dobrot, ostatní disciplíny
(plechovky, vzduchovka a skákání v pytlích) byly odměňovány hned, způsobem
za splnění si vyber cenu. Ke sportovnímu klání se přidalo i několik zdatnějších
rodičů, většina však hledala úkryt ve stínu stromů. Ne že by disciplíny byly tak
náročné, ale je-li ve stínu skoro 30 stupňů, pak je někdy výkonem i obyčejná
chůze. Jedinými kdo toto odpoledne nevydržel byly čokoládové tyčinky. Během
odpoledne se z nich stala horká čokoláda. Byla to snad jediná tmavá skvrna
na tomto odpoledni. U dětí, které nedaly na radu doprovodu, se totiž
objevila na rukách, kolem mlsné pusy a v nejhorších případech na tričku.

Sponzoři dětského dne: JUDr.Růčka, M.Filipcik, M.Kuře, OS Ruce, STEF,
TRUHLÁŘSTVÍ ROSA, Uhelné sklady Broumov,
Z-TRADE

Děkuji touto cestou všem bez jejichž pomoci by tento den nešel
zorganizovat .
místostarostka

Přednáška k získání dotací z EU

Obec Křinice zajistí přednášku pro drobné živnostníky a podnikatelé
k získání dotací z EU. Je možná i osobní konzultace pro každého z Vás. Hlavně
potřebujeme vědět, že je o tuto službu zájem. Každý podnikatel může získat
dotaci z investovaných peněz 60 %. Konzultace je i nezávazná, můžete se jen
ptát. Zájemci, zastavte se na OÚ vždy ve středu nebo volejte na mobil
731 411 849.
Starostka obce

Jednala finanční komise :

Dne 16.6.2008 jednala finanční komise při obecním zastupitelstvu
v Křinicích s tímto programem:
-

Komise byla doplněna o nové členy – p. Simonovou Janou, p. Zelenou
Petrou. Nové členy schválí OZ na příštím zasedání.

-

Projednán audit hospodaření za rok 2006 – nebyly zjištěny žádné závady,
audit za rok 2007 bude dokončen a projednán v OZ.

-

Kontrola stavu účtu obce k 13.6.2008 : 3.289.695 Kč.

-

Zkontrolovány příjmové a výdajové doklady – nebyly shledány závady
(na
zadní straně dokladu je uveden typ stroje, na který byl zakoupený materiál
použit).

-

Kontrola karet hmotného majetku jsou řádně vedeny, včetně dokladů
k mechanizaci a technice.

-

Komise předala seznamy kácení stromů s následnou výsadbou. Výbor zjistil,
že zjištěné nedostatky z minulých žádostí byly odstraněny a jsou průběžně
plněny.

-

V měsíci září bude provedena další kontrola náhradní výsadby za pokácené
stromy.

-

Informovat OZ o výsledku kontroly náhradní výsadby.

-

Na jednání v měsíci září předá OZ další úkoly pro činnost komise.

INFORMACE PRO OBČANY



Od 1.6.2008 byl zahájen prodej a chytání ryb na Křinických rybnících – viz.
příloha.



Dne 2.8.2008 se bude konat procesí ke kapli sv. Huberta a dne 3.8.2008
proběhne Křinická pouť na spodní části obce u Teinerů – viz. příloha.



Ve dnech 5.9- 7.9.2008 se bude v Teplicích nad Metují konat 4. regionální
zahrádkářská výstava. Výstava je regionální a pro všechny zahrádkáře
velmi zajímavá, tak si nezapomeňte již nyní rezervovat termín – viz.
příloha.



Upozornění pro řidiče – na základě vyhlášky jsou si řidiči z povolání
povinni zajistit osvědčení o profesní způsobilosti řidiče. Žádost si musí
podat řidič do 1.10.2008, v případě podání žádosti po 1.10.2008 nelze toto
osvědčení vydat.



Sdělujeme občanům, že ke stavebním úpravám, udržovacím pracím apod.
u památkově chráněných objektů i u všech ostatních staveb, které se
nacházejí v památkové rezervaci, je vždy potřeba zažádat na stavebním
odboru u státní památkové péče o vydání závazného stanoviska.
Po
vydání závazného stanoviska, je třeba dál věc konzultovat se stavebním
odborem MěÚ Broumov, z důvodu zda věc nepodléhá povolovacímu řízení
(např. ohlášení, stavebnímu povolení apod.).



Změna v prokazování platnosti zákonného pojištění odpovědnosti.
Od 1.1.2009 zcela pozbývají platnosti stávající doklady o pojištění
odpovědnosti. Řidič je povinen mít u sebe zelenou kartu nebo doklad
o hraničním pojištění a na základě požádání jej předložit příslušníkovi
Policie ČR. Při nepředložení zelené karty nebo hraničního pojištění může
být řidiči udělena pokuta ve výši od 1.500 Kč. do 3.000 Kč.

Společenské akce

Za poklady Broumovska

19.7.2008 Vižňov, kostel sv. Anny
Pavel Šporcl (housle)

26.7.2008 Heřmánkovice, kostel Všech svatých
DUO PETIT (kytara, terckytara)

2.8.2008 Martínkovice, kostel sv. Martina a Jiří
Jan Fišer (housle)
Ivo Kahánek (klavír)

9.8. 2008 Zdoňov, kostel Nejsvětější Trojice
Petr Wagner (viola da gamba)
Jan Krejča (theorba, barokní kytara)
Přemysl Vacek (arciloutna)

16.8.2008 Vernéřovice, kostel sv. Michaela
Linda Sítková, Petr Čech (varhany)

23.8.2008 Šonov, kostel sv. Markéty
Petr Nouzovský (violoncello)

30.8.2008 Božanov, kostel sv. Máří Magdalény
Zemlinského kvarteto

Monika Knoblochová (cembalo)

6.9.2008 Ruprechtice, kostel sv. Jakuba Většího
Milan Svoboda (klavír)
Radek Krampl (vibrafon)
Tomáš Rendl (perkuse)

Začátky koncertů vždy v 18 hod., vstupné dobrovolné.
V den konání koncertu budou kostely vždy od 10 hod. zpřístupněny veřejnosti.

BIGBOŠ KŘINCE 2008
dne 9.8.2008 proběhne v Křinicích ve Wintrově stodole (č.p. 6) koncert skupin
(bude se hrát rock, punk, buzna rock, bigbeat, reggae….)

START ve 14 hodin
Vstup do 14.30 hod. 50 Kč., poté 80 Kč.

Přečetli jsme za Vás

Evropská komise chystá v zemích EU změny v zemědělství :
-

škrtání zemědělských dotací

-

zrušení vynětí zemědělských pozemků ze ZPF

-

udělení podpory

-

rozšíření režimu jednotné platby za plochu

-

podmíněnost k přiznání dotací

-

intervenční mechanismy

-

omezení plateb

-

ostatní opatření

Podrobnější informace v redakci občasníku.

Hezkou dovolenou přeje svým příznivcům

Redakce
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