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Pokračování z minulého čísla

Výlet do Krkonoš

Sdružení rodičů a přátel školy, které během
roku 1950 prodělávalo kritické chvíle rozhodlo
se k mimořádnému úkolu. Vypravit děti do
Krkonoš. Byl to návrh p. Adolfa Novotného,
podporovaný všemi. Jelikož děti měly jet
zdarma, byla finanční základna získána sbírkou

Vydává OÚ Křinice

po vsi. Její výnos 8.700 Kčs. byl radostným
příslibem. Tato částka byla doplněna darem
1.000 Kčs. od školy z divadla. Rodiče, kterých
bylo 32 si cestu hradili. Celkem jelo 58 dětí.
Odjížděli jsme 30. června ráno v 5 hod. V Peci zůstali s pí.uč. Právníčkovou
menší školáci a ostatní odjeli lanovkou na Růžovou horu, odkud nastala pouť
po Krkonoších. Prvním cílem byla Sněžka. Tam děti obdivovaly nádherný
rozhled k nám do Obřího dolu a do Polska. V 11.15 jsme se vypravili k Obří
boudě a odtud kolem Studniční hory, kde si děti zaskotačily na sněhu, na Luční
boudu, kde byla zastávka a občerstvení. Ve 13.15 hodin jsme šli dál přes Luční
horu, kolem vyhořelé Výrovky do Lesní boudy, kde byla další zastávka. To již
bylo znát, že Krkonoše dovedou zmoci kdejakého všudybyla. Hlavně však
dospělí toužebně vyhlíželi k cíli naší cesty, Černé hoře, která se klidně a
majestátně rýsovala v dálce na obzoru a nejevila snahu přijít sama trochu blíž.
Po ¾ hodině nastala poslední etapa pochodu, která byla k 17 hodině šťastně
ukončena s rozhořelými tvářemi a mnohde s odřenými patami u stanice lanové
dráhy do Jánských lázní. Slunce připalovalo a byl to jeden ze dnů, které nutno
v Krkonoších dlouho hledat v kalendáři. Těch 17,10 km ze Sněžky bylo perných,
ale děti viděly mnoho. Vždyť mnoho dospělých bylo na Sněžce poprvé. Kdo ví,
kdy by se tam naše děti dostaly, dostaly by se tam vůbec. V Jánských lázních
nás již očekávaly autobusy s prvou částí výletu.
Po občerstvení si děti
mohly zakoupit tolik po cestě žádanou, ale zakázanou zmrzlinu a k ní jim p.
Rozinek Vilém zakoupil ještě kousek dortu.Domů jsme šťastně dorazili ve 20.15
hodin večer.

Pokračování příště

Ve středu 30. dubna 2008 probíhala akce „ Pálení čarodějnic“ v Křinicích
na místě obvyklém. Počasí přálo všem zúčastněným i pořadatelům, i když jsme
byli připraveni i na déšť. Obec zakoupila na akce pro horší počasí stan,
který můžou využívat naši občané i na svá významná výročí.

Dne 3. května 2008 se konal na hřišti v Křinicích již tradiční 32 ročník
„Pochodu Hvězdeckým pohořím“ společně se soutěží SDH o „ Putovní pohár
starostky“, který je již letos 24 ročníkem, soutěžilo 17 hasičských družstev.
Pochodu se zúčastnilo celkem 182 pochodníků.

Děkuji všem, kteří tento sportovní den zajišťovali, dále děkuji za velice
zdařilý průběh obou akcí a již dnes vyslovuji přání pro rok 2009, kdy slavíme 130
výročí založení SDH v obci, aby alespoň jeden pohár zůstal v obci, kde tato
soutěž vznikla.
Starostka obce

Z jednání obecního zastupitelstva

o Jednání s p. Šimonem o stavu na VKK, p. Šimon požádal o spolupráci, aby
řešení bylo přijatelné jak pro p. Šimona, tak pro ostatní.
o Spolufinancování integrovaného plánu rozvoje Broumovska podíl naší
obce 20 000 Kč.
o Nakládání s BIOODPADY – od 1.1.2009 bude obec odpovídat
ukládání BIOODPADU. Do tohoto termínu nutné vyřešit.
o Schválení vypracování projektové dokumentace (přístavba č.p. 271)

za

o

K vydání povolení pro stavební úpravy, drobné stavby atd. je nutné
závazné stanovisko památkové péče, každý občan si o něj musí zažádat
na MěÚ Broumov, stavební odbor – státní památková péče, p.Burešová.

o Nákup vojenského stanu za 19 900 Kč. pro potřeby obce i občanů.
o Provedeno prodloužení osvětlení pod Cíglem, náklady 28 000 Kč.
o Zadání geometrického plánu na parcelu č. 194/1.
o Převod lesů do majetku obce 17 ha.
o Žádost o povolení hudební produkce na statku u Wintrů, příspěvek obce
1 000 Kč. pro skupinu BIGBOŠ na propagaci obce, dne 9.8.2008.
o Poplatek za pronájem hrobního místa.
o

Objednávka kontejnerů na nebezpečný odpad (2x OÚ, 1x bytovka,
1x škola).

o Zapůjčení panelů p. Šimonovi.

SLOUPEK MÍSTOSTAROSTŮ

Duben 2008



Dne 26.4.2008 při svozu roští a dřeva, které bylo připraveno pro pálení
čarodějnic havaroval traktor NA 29-21 odnesly to chválabohu jen plechy.



S VPP osazování informačních tabulí.



Vysekání obecních ploch a výpůjček od Pozemkového fondu.



Průběžné udržování pronajatých ploch u Machů, hřiště a ostatního
prostranství.



Oprava bytu č.p. 45

nová elektroinstalace
nový rozvod vody
oddělení vodoměrů mezi č.p. 45 a č.p. 46 (každé
č.p. má svůj samostatný vodoměr)

Místostarosta

Pochod Hvězdeckým pohořím a Pohár starostky – 3.5.2008
I letos se první květnovou sobotu konaly naše tradiční májové akce
32. ročník pochodu Hvězdeckým pohořím a 24. ročník Poháru starostky
obce v požárním sportu. Počasí přálo. Od Krkonoš sice studeně foukalo, ale
nepršelo a tak pro sport podmínky ideální.

Pochod :
Jak si v dřívějších letech pochodníci stěžovali, že dvacetikilometrová trasa
byla kratší, pak letos to méně určitě nebylo. Zádrhel byl pouze v označení

„patnáctikilometrová“, které trochu mátlo. Větší problém, než délka tratě, byl
se značením. Fáborky, které doplňovaly turistické značky někdo pracně
převěsil a tak některé chodce přesměroval ze správného směru na Slavný na
chybný směr k Machovu. Někteří minuli kontrolu, jiní to vzali oklikou „přes
hospodu“
na Slavném nebo v Americe, ale do cíle nakonec dorazilo všech
182 účastníků (7 km – 51, 15 km – 131). Křinických občanů šlo 44.
Nejvzdálenější bydliště – Praha, Mohelnice, Vysoké Mýto. Na sedmičce
nejmladší Kamilka Vaňková 1,5 roku (Křinice), nejstarší pan Boukal 74 let
(Třebechovice pod Orebem).
Na patnáctce nejmladší tříletá slečna Králová
(Olivětín), nejstarší pan Šambera 69 let (Jaroměř).

Soutěž :
Soutěže se zúčastnilo 17 družstev ( deset mužů a sedm žen ). Soutěžilo
se v útoku ( byly dva a počítal se lepší čas ), štafetě 3x50m a muži měli navíc
vědomostní test (co by měl znát každý hasič). Družstvo žen ( tradičně s nervy
na pochodu) ve složení Petra Bornová, Jitka* a Tereza Plný, Jana Rosová*,
Monika Trnovcová, Iva Václavíková* a Jana Vítová a družstvo mužů (tradičně v
klidu a pohodě) ve složení Zdeněk Just, Libor Lamka, Tomáš Plný, Marek* a
Láďa Steinerovi, Lukáš Vaněk* a Radim Vít* ani letos neudělali ostudu
(*“hvězdičky“ běželi kromě útoku i štafetu). Ženy obsadily páté a muži druhé
místo. Vítězem se staly ženy z Rožmitálu ( díky výbornému času štafety) a muži
z Machovské Lhoty (bezkonkurenční útok i štafeta). Ani letos nechyběli hasiči z
Dolního Ratna, navzdory tomu, že je odpoledne čekaly oslavy jejich státního
svátku ve Vambeřicích.

Chci tímto poděkovat všem, kteří svým úsilím, chutí a časem přispěli
ke zdárnému průběhu všech akcí (Pálení čarodějnic, Pochodu Hvězdeckým
pohořím a hasičské soutěže) a tím podpořili dobré jméno Křinic v blízkém
i
vzdálenějším okolí. Jsem ráda, že se nenecháte odradit i když zůstanete
bezejmenní nebo někdo Vaše úsilí znehodnotí.

Ještě jednou : všem pořadatelům moc děkuji !

Výsledková listina hasičské soutěže o „Putovní pohár starostky“ viz.
příloha.

Místostarostka

POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KŘINICÍCH

Pozemkový úřad v Náchodě na základě žádosti vlastníků, podané před 11
lety, zahájil 5. května 2008 pozemkové úpravy v katastru obce Křinice. Za tímto
účelem byla svolána schůzka vlastníků s velmi dobrou účastí, kteří byli
seznámeni s účelem pozemkových úprav. Dokončení těchto úprav se plánuje
za 3-4 roky. Náklady plně hradí stát. Zainteresované instituce podrobně
seznámily vlastníky nemovitostí co všechno bude v příštích letech v našem
katastru uděláno, projektem počínaje a zapsáním do katastru nemovitostí
konče. Informace jsou podány včas a vlastníci mají dostatek času vše dobře
promyslet tak, aby daná možnost měla přínos nejen pro ně, ale i pro budoucí
pokolení. Dojde k digitálnímu přečíslování parcel, lze využít možnost rozdělit
podílové spoluvlastnictví na konkrétní osoby, vybudování nové cestní sítě,
záchytných poldrů, zapsání věcných břemen, detailně bude úprava projednána
s každým vlastníkem samostatně.
Pro přípravu projektu byla vlastníky zvolena komise, která bude
spolupracovat s pozemkovým úřadem. Podmínkou pro člena komise,
je vlastnictví nemovitosti. Do komise byli zvoleni ing. Lád, JUDr. Růčka,
JUDr. Steiner, p. Gereg Jeroným p. Mach, p. Rosa Josef, p. Stanický, p. Borna

Mir., p. Zelený J., p. Žoček, p. Král Jar., p. Sejkova J., p. Šleis, zástupce PÚ,
starostka obce.

Žádáme vlastníky, aby svými podněty, dotazy i připomínkami se obracely
na členy této komise.
Věříme, že vlastníci si plně uvědomují, že realizace pozemkových úprav
se nedělá pro prosazení zájmů jednotlivců, ale upravit katastr tak,
aby v budoucnosti za minimálních nákladů bylo zemědělství opět na
lepší úrovni než dnes.

INFORMACE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘINICKÉ PRAMENY

Od května občanské sdružení zahajuje nábor do kroužku sportovní
střelby ze vzduchovky pro děti od 10 let, odborný dozor zajištěn. Začínáme
ve čtvrtek 15.5., sraz v 15.00 hod. před školou. Podmínkou zahájení činnosti
kroužku je účast nejméně pěti dětí, za kroužek bude sdružení vybírat 20,- Kč,
z toho 10,- Kč pro obec, 10,- Kč na potřeby pro kroužek.

Od třetího květnového týdne bude zahájena činnost kroužku
cykloturistiky po okolí Křinic pro děti i dospělé (děti mladší 8 let v doprovodu
dospělých). První výjezd za podmínky účasti minimálně 5 osob se uskuteční dne
20.5., sraz před školou v 16.00 hod.

Omlouváme se těm, kteří se snad chtěli pobavit či přímo se účastnit
na pochodu a soutěži čarodějnic, ustoupili jsme od této plánované akce
z důvodu pořádání "čarodějnic" plně v režii jiné místní zájmové
organizace.

MP

INFORMACE PRO OBČANY



Obec nabízí občanům i složkám možnost zapůjčení stanu pro rodinné a
jiné akce. Poplatek za užití stanu určí zastupitelstvo obce na příštím
zasedání a bude zveřejněn v příštím občasníku.



V sobotu 31.5.2008 v 10.40 – 11.05 hod., projede pohlavní silnici
od
Martínkovi do Broumova 4. ročník cyklo maratonu „SPECIALIZED SUDETY
TOUR“.



Soutěž ve virtuálním třídění odpadů na webu, o tom, že třídění odpadů
může být i příjemná zábava se mohou přesvědčit děti i dospělí
na webových stránkách www.cistykraj.cz, kde až do 22. června
probíhá soutěž „Virtuální třídění“, pro 25 nejlepších jsou připraveny věcné
ceny.



Domácnosti mohou žádat o dotaci na ekologické vytápění – tisková zpráva
viz. příloha.



Dne 14. dubna 2008 na MěÚ Broumov proběhlo jednání správní rady
Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV, kde mimo jiné ing. Blažková
zrekapitulovala současný stav získaných zdrojů NF na obnovu lůžek a
podala informaci o podepsaných darovacích smlouvách (na částku 841 tis.
Kč.), ze strany obcí a podnikatelů. Obec Křinice přispěla částkou
30 000
Kč.



Dětský den se bude konat 31.5.2008 v zahradě u školy. Plakáty budou včas
vyvěšeny.



Chválíme majitele restaurace Krymz, za vzorný jarní úklid v okolí
provozovny a doufáme, že si příklad vezme Pozemkový fond a ostatních
24 vlastníků nemovitostí, kteří svůj pozemek neošetří ani pouhým
uhrabáním.

Přečetli jsme za Vás

České zemědělství postupně zaniká: od roku 1989 došlo ke snížení hrubé
zemědělské produkce o 43,7 mld., tj. o 35 %.
Stavy skotu poklesly o 2.100.000 ks, tj. o 60 %.
Stavy prasat se snížily o 2.000.000 ks, tj. o 41 %.
Roste podíl dovozu na spotřebě potravin v ČR, u masa dnes představuje 30
%, u mléka a mléčných výrobků to je 36,5 % a u zeleniny již to je 73 %.
V roce 1989 české zemědělství zaměstnávalo 534 tis. lidí, v roce 2007
v zemědělství pracovalo 141 tis. lidí. Říká se a píše, že mají zemědělci v EU
podmínky stejné, ale české zemědělství se však trvale propadá. Jako příklad se
uvádí sousední Polsko a Rakousko, kde zemědělská produkce roste.

Doporučení

„Když drby, tak jedině do vrby“ obojího máme u nás dost!!
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