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Pokračování z minulého čísla

„Loutkové divadlo“

Poněvadž křinické děti nemají možnost
pobavení a poveselení jako děti jiných míst,
objednal řídící učitel Emil Vítek od firmy
Kadláček v Zábřehu na Moravě 25 loutkových
figurek 30 cm vysokých. Loutky došly do

Vydává OÚ Křinice

Křinic 25. prosince 1946. Loutky jsou zdařilé,
dřevěné, hlavičky dle zlínských návrhů z
umělé hmoty. Stály celkem 1.850 Kčs., jež
zaplatil řídící učitel z výnosů dřívějších
podniků. A nyní nastala pravá loutkařská
horečka. Řídící učitel provedl, prokreslil a navrhl ve spolupráci s uč. Zídkem
návrh horizontálního, skládacího jeviště. Tyto plány realizoval p. Hanuš Jaroslav,
truhlář za 1.483.80 Kč. Scény, kulisy, nábytek a stojky i ostatní doplňky navrhl a
prorýsoval řídící učitel. Učitel Karel Zídek přinesl překližky a spolu s majitelem
strojové lupenkové pily panem Václavem Bažoutem zhotovili s nevšední
ochotou během tří dnů bezplatně potřebné jevištní zařízení. Pracovalo se u
pana Hanuše Jaroslava, truhláře. Řídící učitel omaloval během tří dnů zhruba
všechny scény, takže 15. ledna 1947 mohlo být jeviště instalováno a 23. února
1947 po zřízení opony a elektrického osvětlení, které provedl opět ochotně a
zdarma p. Janata Josef, bylo hráno první představení. Do 12. května 1947, kdy
byla ukončena jarní sezóna, bylo sehráno celkem 8 představení, která všechna
sehráli řídící učitel E. Vítek a uč. K. Zídek. Občas pomohl
pan Bažout V. Do
pokladny školy za tu dobu přibylo 2.476 Kč.

Pokračování příště
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MĚSÍC STAROSTKY

 Od 4. března 2008 byla připravena pomoc pro Vás občany. Paní Strnadová
každé úterý pomáhala při vypisování a kompletování žádostí o povolení
k vypouštění odpadních vod z domácností.
 Dne 6.3. bylo setkání v Polsku. Byly jsme (ženy) pozvány u příležitosti „den
kobět“, u nás MDŽ do Scinawky Sredniej. Je to pěkné, když se setkávají ženy
všech věkových kategorií jen si popovídat. Upečou si dobroty, uvaří si čaj,
koupí si něco k pití (i ostřejšího) a asi 15-ti členný soubor babek začne zpívat.
Byl to asi tříhodinový program. Na www stránkách jsme pro Vás připravili i
foto. Tento soubor se také představil na jarním jarmarku v Křinicích.
 Dne 8.3. se uskutečnil velký jarní úklid ve škole po zimním odpočinku. Všem
zúčastněným velice děkuji za pomoc. V odpoledních hodinách se uskutečnila
valná hromada Honebního společenstva Křinic.


Dne 10.3. byla účast na velikonoční výstavě v Polsku, kde měla velice
pěknou výstavu velikonoční výzdoby (reprezentace obce a Občanského
sdružení ) paní Ines Šťovíčková.



Dne 10.3. příprava k upřesnění návrhu ÚP pro MěÚ Broumov, odbor
územního plánování.

 Dne 11.3. byly předány podklady zadání ÚP na MěÚ v Broumově.
 Dne 11.3. se konalo jednání Zemědělské vodohospodářské správy Ing. Kulta
s geodetem p. Lázňovským o zaměření místního potoka od mostu
(u Bažoutů) k mostu (u Machů). Není to žádná levná záležitost, toto
zaměření hradí ZVHS z dotací a pokud by zbyly ještě peníze, bude se
pokračovat směrem dolů k mostu u Matějů (naproti OÚ). Tento potok teče
ve skutečnosti jinde, než je v mapách. Takovýchto nedostatků je v obci více
(spíše celá obec). Budeme usilovat o to, aby se pokračovalo i v dalších
letech.

 Dále jsme 11.3. s p. Lázňovským obešli les, který musí Obec nechat zaměřit
ze svého rozpočtu, aby byl vrácen státním podnikem Lesy ČR po dlouhých
útrapách opět naší obci.


Dne 12.3. jednání s p. Ing. Kuderou ohledně přípravy studie na veřejnou
kanalizaci. V těchto dnech jste se určitě někteří setkali s p. Řezníčkem,
který si vše musí projít, abychom věděli, jestli se pro naší obec vyplatí
investovat do místní kanalizace. Koncem měsíce května 2008 se uskuteční
veřejné zasedání k této záležitosti. Všichni občané budou včas informováni
veřejným rozhlasem.

 Dne 13.3. se uskutečnilo jednání se zástupcem SÚS p. Lorencem k opravám
komunikace a upozornění na nedostatky v celé obci.


Dne 16.3. se uskutečnil tradiční jarní jarmark. Více zpráva Občanského
sdružení.



Dne 20.3. PF Náchod – jednání s paní Mervartovou – o bezúplatném
převodu pozemku na obec, který bude sloužit k výstavbě rodinného
domku.
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Dne 21.3. příprava k projektové dokumentaci na kanalizaci odpadních
splaškových vod v obci – poptávkové řízení (oslovení alespoň třech firem).



Dne 26.3. jednání s p. Tylchrtem ze SÚS – havarijní stav komunikace při
příjezdu do obce – za cedulí Křinice se propadá část silnice a na křižovatce je
silnice stále podmáčená.

 Dne 27.3. jednání se zástupci SDH k přípravě Pochodu Hvězdeckým pohořím
a soutěže o pohár starostky.
 Dne 31.3. setkání s mladými hasiči – příprava čarodějnic.


Dne 31.3. vyzvednutí nových katastrálních map z Katastrálního úřadu
v Náchodě a sepsání smlouvy s Úřadem práce v Náchodě na veřejně
prospěšného pracovníka.

Jaro je již v plném proudu a jako předešlá léta vyhlašujeme opět soutěž
o nejlépe upravený dům a zahrádkou. V minulém roce se v naší obci vyskytl
nešvar, nazvaný vandalizmus. Je to škoda, že tito občané ničí to, co vysázel a
vytvořil úplně někdo jiný. Komu vadí tato krása ?
Přes zimu byly zničeny všechny truhlíky na čekárnách pro výsadbu květin a
nejenom na čekárnách, ale i u Brány času. Vandalové se dali i do čekáren.
Děkujeme p. Celbovi za opravení čekárny i truhlíků na květiny naproti jeho
domu. Věřím, že až vše necháme opravit z obecního rozpočtu a vysázíme
květiny, se již nebude toto opakovat.

Chtěla bych všechny občany jménem OZ pozvat na již tradiční akce,
které jsme pro Vás v letošním roce připravili.

Dne 30.4. 2008 proběhne pálení čarodějnic s účastí Hasičů a Občanského
sdružení, více ve společenské rubrice a článku Ing. Povejšilové.
V sobotu 3.5. 2008 se bude konat Pochod Hvězdeckým pohořím se soutěží
o putovní pohár starostky obce.
V neděli 1.6.2008 proběhne dětský den.
V sobotu 2.8.2008 se bude konat Křinická pouť, při níž se půjde procesí
křížovou cestou ke kaply sv. Huberta, kde proběhne malá mše a večer bude
zábava.
V neděli 3.8.2008 v odpoledních hodinách u Teinerů připraví pro všechny
zúčastněné občany naše děvčata z občanského sdružení Křinické prameny
tradiční pouťové atrakce, které si může každý zakoupit.
Připravuje se také tradiční posvícení, zábavný program připravovaný
s Honebním společenstvem v Křinicích, předvánoční koncert a vítání občánků.
Tyto akce budou upřesněny v jednom z příštích Občasníků.

Starostka obce
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Rozpočet na rok 2008 - schválen OZ dne 23.1.2008 :

Příjmy :

daň z příjmu FO

540 000.-

daň z příjmu z výděl.činnosti

50 000.-

daň z příjmu z kapit.výnosu

40 000.-

daň z příjmu práv.osob

660 000.-

daň z přidané hodnoty

1 100 000.-

poplatek za odpady

135 000.-

poplatek ze psů

4 000.-

daň z nemovitosti

420 000.-

splátky půjček

80 000.-

neinvest.příjm.transfery ze st.rozp.

9 300.-

příjem z pronájmu

110 000.-

příjmy z poskytování služeb

20 000.-

příjmy z prodeje pozemků
příjmy z úroků

CELKEM příjmy

290 000.120 000.-

3.578.300,- Kč

(případné rozdíly v rozpočtu budou hrazeny z výsledku hospodaření za rok
2007)

Výdaje :

místní komunikace
školné
VO, oprava,údržba
elektrika-spotřeba
odpady-odvoz

250 000.- Kč
180 000.150 000.200 000.220 000.-

kultura-péče o důchodce

60 000.-

knihovna

5 000.-

TJ Sokol

15 000.-

oprava rozhlasu
OREDO-doprav.obsluž.

70 000.70 000.-

projekt.dok. ÚP

300 000.-

nákup techniky

50 000.-

údržba památek

70 000.-

veřejná zeleň

50 000.-

poradenská činnost

25 000.-

vodné

10 000.-

telefon

40 000.-

hasiči

50 000.-

VPP
zastupitelé + dohody
poštovné

300 000.350 000.5 300.-

projekt.dokum.škola

400 000.-

projekt- kanalizace

200 000.-

půjčky občanům
oprava bytů

100 000.300 000.-

údržba školy

304 000.-

příspěvky DSO, úroky

30.000,-

CELKEM výdaje
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3 734 300.- Kč

OZ doporučuje, aby v účetní evidenci byly vedeny výdaje na školu a
výdaje kapitoly HASIČI tak, aby byl přehled v průběhu celého roku, kolik bylo
vynaloženo financí na tyto kapitoly.

Křinice 10.2.2008

Jaro je tady – co uděláš ty občane

Letošní mírná zima skončila předčasně svoji vládu a předala vládu tolik
očekávanému a krásnému jaru. Probouzí se život matky přírody, ptáčkové
zpívají, raší stromy, bledule odkvétají a zvěř se raduje z prvních mláďat, zkrátka
život.
O přírodě se traduje, že je moudrá, zkrátka „nejmoudřejší“ a říká nám to,
že my lidé se často tváříme, že jsme rozumní až „nejmoudřejší“. Položme
si
otázku zda tomu tak opravdu je? Za pár dnů to už poznáme. Jak? No přece
podle úklidu kolem svého obydlí, podle upravených záhonů, podle vyzdobených
oken květinami. Zkrátka a dobře podle pořádku poznáš hospodáře, poznáš
člověka, který si dokáže vzít příklad z krásné a líbezné přírody. Doporučujeme
ještě přidat úsměv a toleranci a opustit myšlenku, že jsem nejmoudřejší.

To Vám přeje redakce

Sdělení občanům

Redakce Občasníku se omlouvá svým čtenářům za neuveřejnění datumu
při pozvání na přednášku o pěstování rostlin. Za Vaše upozornění Vám
děkujeme a věříme, že budete redakci včas bombardovat i za nepořádky a
nekonkrétnost ve všech oblastech života v obci.

Redakce
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INFORMACE PRO OBČANY

V jednom z Občasníku byla chybně uvedena cena za práci malotraktorem
při sečení. Místo uvedených 150 Kč./hod. je sazba 300 Kč./hod.
Dále Obec nabízí další služby „štěpkovačem“ drcení větví do o 10 cm.
Sazba za štěpkovač včetně traktoru je 300 Kč./hod. štěpkovač je mobilní.

Černý Jan místostarosta

Nábor do armády je stále aktuální – bližší informace o vstupu
do služebního poměru vojáka nebo do aktivní zálohy lze získat na
stránkách www.novakariera.cz nebo přímo na Krajském vojenském velitelství
v Hradci Králové, Velké náměstí č.p. 33, tel.č. 973 251 451-5.

Od 8.4.2008 do 12.4.2008 budou ve všech honitbách a některých
nehonebních pozemcích Královéhradeckého kraje letecky kladeny návnady pro
lišky, obsahující očkovací látku proti vzteklině. Účinnost uvedené očkovací látky
je 14 dní. Termín kladení návnad v okrese Náchod bude operativně stanoven
dle klimatických podmínek.
Předpokladem úspěšnosti této velmi náročné akce je její perfektní
provedení pověřenými pracovníky a zároveň disciplinovanost obyvatelstva
v přírodě. Je nezbytné, aby se osoby kladených návnad nedotýkaly (pro vlastní

bezpečnost, i proto, že lidský pach odradí lišku) a maximálně omezily pohyb
domácího zvířectva, zejména psů a koček v přírodě 14 dní po kladení vakcíny.
Zároveň znovu připomínáme, že je stále v platnosti kontumace psů. Jejich
volný pohyb ohrožuje nejen zvěř, ale i děti a dospělé.

Dne 10.4.2008 proběhne v Křinicích svoz velkoobjemového odpadu.
Viz. příloha v Občasníku.

SPOLEČENSKÉ AKCE

Dne 30.4.2008 proběhne v naší obci oslava „Svátku čarodějnic“.
Sraz
v 18.30 hod. u budovy školy v Křinicích. Čarodějnice z místa startu budou
přistávat na tradičním letišti nad kovárnou.

Dne 3.5.2008 od 9.00 hod. proběhne na místním hřišti „Soutěž o pohár
starostky obce“ družstev sborů dobrovolných hasičů a jak je již dlouhodobou
tradicí současně se na stejném místě uskuteční 32. ročník tradičního pochodu
„Hvězdeckým pohořím“.
Na Vaši účast se těší pořadatelé

Hostinec „U Pitašů“ Vás zve v sobotu 12.4.2008 na koncert Vladimíra Merty a
ve stejném hostinci Vás zvou v sobotu 17.5.2008 na Blanku Šrůmovou.

Křinické prameny ožily

Jak jsme Vás již infomovali, milí čtenáři Křinického občasníku, v únoru
letošního roku opět zahájilo činnost v Křinicích občanské sdružení Křinické
prameny. Byl zvolen nový výbor sdružení, máme plán činnosti sdružení na rok
2008 a již se akce podle plánu realizují. Chtěli bychom především přispět
k dobrému jménu Křinic, ke zlepšování vztahu k přírodě a k lidem, kteří do ní
patří a v tomto směru i podporovat zájmovou činnost dětí i dospělých.

Každou středu od 15.30 hod. se scházejí zájemkyně o ruční práce
v
kroužku Ruce, kde se seznamují s různými technikami a postupy při výrobě
dekoračních i užitných předmětů, s využitím tradičních i nových, málo známých
postupů. Některé výsledky jejich činnosti jste mohli shlédnout, či si výrobky
zakoupit, na Velikonočním jarmarku, který sdružení pořádalo v bývalé škole,
kterou má sdružení pronajatou od obce. Jarmark navštívilo celkem 442
občanů, což bylo odměnou pro všechny naše členy i ostatní, kteří se podíleli
na přípravě jarmarku nebo na něm aktivně vystupovali.
Rovněž každou středu se od 19.00 hod. schází v kroužku Zdravý životní
styl dospělí i děti na cvičení s hudbou, které je směsí aerobiku, asijských
relaxačních cviků a kondičního cvičení.
Od května budou, v případě zájmu, probíhat další dva kroužky pro děti i
dospělé – sportovní střelba a cykloturistika.
V Týdnu země od 21.dubna bychom uvítali, kdybyste nám mohli
poskytnout přebytky ze svých zahrad, chceme osázet ve školní zahradě několik
záhonků bylinkami a květinami, které patří do venkovských zahrádek. Budeme
též sázet keře podél plotu školní zahrady.
Dne 30. dubna pořádáme Průvod čarodějnic, zveme všechny bez rozdílu
věku. Čarodějnice se zhoufují na školní zahradě od 18.30 hodin a vyrazí, zatím
ještě nikoliv na košťatech, ale pěšky, na kopec k ohni,
kde proběhne
soutěžní přehlídka ve třech věkových kategoriích do 10 let do 20 let a
čarodějnice vyššího stupně. V každé kategorii odměníme tři nejčarovnější
čarodějky.

Začátkem května bychom chtěli uspořádat Jarní bazar, kde by bylo
možno přinést věci do komise – jednalo by se o předměty všeho druhu, které
jsou pro někoho nepotřebné, ale mají svou užitnou hodnotu a mohl by je
potřebovat někdo jiný. Budou se brát především drobné spotřební předměty,
dětské oděvy a sportovní potřeby.
Jistě víte, že naše členky pečou fantastické koláče, byly na jarmarku a
budou také ve stánku na hřišti při pořádání Pochodu Hvězdeckým pohořím.
Sdružení opět zahájilo zajišťování pobytů pro školní děti, mládež i dospělé,
letos ve více variantách, s programem i bez něj, např. pro turisty. Aby bylo
možno přivítat první zájemce o pobyt, což byli malí fotbalisti Slovanu Broumov,
musela se škola uklidit doslova od půdy až dolů, poněvadž minulí
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„hospodáříčci“ z roku 2007 nechali vše v dezolátním stavu. S pomocí obce se to
podařilo, i když je stále ještě co zlepšovat, například popadaný plot, údržbu
chatek atp.

Máte-li zájem o naši činnost, rádi Vás mezi námi uvítáme. Rovněž tak vítáme
veškerou pomoc, kterou byste se rozhodli nám poskytnout.

Ing. Markéta Povejšilová
předsedkyně sdružení

Vandalové zahájili svoji sezónu

Nejenom, že jaro je tady, ale ani křiničtí vandalové neměli zimní spánek,
jak o tom svědčí škody, které jsme zaznamenali s nástupem jara :

-

Byla zahájena likvidace truhlíků na květiny.

-

V čekárně u školy bylo při úklidu posbíráno 9 lahví od alkoholických
nápojů, z toho jedna láhev nedopité vodky. Majitel nechť se přihlásí a
nález mu bude vrácen. Dále byly posbírány desítky obalů od cigaret
(kvalitních cigaret).

-

Čekárna na otočce autobusu je bez truhlíků na květiny, snad poslouží
někomu v domácnosti.

-

Na otočce je poškozený i přístřešek u čekárny.

Dalším dlouholetým cílem jsou stromy na hvězdecké cestě. Tady byly
zničeny ochranné kryty proti ohryzu zvěří, olámané kůlky u stromů a o dalším
není třeba psát, každý to umí posoudit sám svým vlastním rozumem.
Co dál s tímto dlouholetým problémem, když proti vandalům deštník
neexistuje. Do úvahy se tlačí myšlenka, likvidace autobusových čekáren. Tady
musí pomoci všichni občané a hlídat, kdo tyto škody způsobuje.

Redakce

Přečetli jsme za Vás

Poslední číslo Občasníku velmi podrobně vysvětluje občanům jak třídit
odpady, včetně zmíňky o „černých skládkách“. Deník Náchodsko ze dne
2.

dubna 2008 věnuje též jednu stranu černým skládkám a odpadům. Tyto
poznatky bych rád použil i na podmínky naší obce. Prosím občany,
aby
anonymně sdělili kde jsou v naší obci tyto nedovolené skládky. Jako návod lze
uvést, že se jedná o skládky na soukromých pozemcích, skládky v dolní části
obce, ve středu obce, VKK nebo podnikatelské zóně atd. Po vašem doplnění
předá redakce seznam obecnímu zastupitelstvu.
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V deníku si lze dále přečíst, že průměrný Čech vyprodukuje odpad, který
vyjde na 750 Kč. Za jednoho občana. Tato výše nákladů se liší. Jsou obce kde
výše nákladů činí 870 Kč.
86 % obcí účtuje občanům 500 Kč. tj. maximální částka za svoz odpadu.
5 % obcí neúčtuje žádný poplatek za svoz.
9 % obcí účtuje poplatky snížené, mezi které se řadí i Křinice.

Černé skládky, odpady, ale i stav nemovitostí v obci se podílí na vzhledu a
životě v obci. Naší obci na kráse nepřidává už jen jeden objekt, prosíme
vlastníka, aby zahájil opravu nebo asanaci objektu.
Hodnocení pořádku v okolí svých objektů včetně péče o vlastní porosty
ponecháme pro příští Občasník.

Martin Šleis

Stalo se – nestalo se

Asi nikdo neuvěří, že si může občan, který řídí motorové vozidlo a věnuje
se plně řízení a není pod vlivem alkoholu poplést volavku s helikoptérou ?
Zaplať Pán Bůh, že volavka ani helikoptéra nejsou přímými účastníky silničního
provozu, jinak by došlo pravděpodobně k dopravní nehodě. Ale ukázněný řidič
zastavil, nasadil si brýle a zjistil, že to helikoptéra není. Tento případ se
skutečně stal a to v době nedávno minulé. Světe div se !
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