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Pokračování z minulého čísla

„Týden dětské radosti“

V týdnu od 21. června do 28. června 1948
pořádal učitelský sbor „Týden dětské radosti“.
Dne 21. června měli jet děti povozy do skal
v Teplicích nad Metují. Kvůli nepřízni počasí
musel být výlet zrušen. 23.6. probíhala sbírka
potravin pro bufet „Dětského dne“. 24.6. byly

Vydává OÚ Křinice

pečeny dorty pí.Holou, Vítkovou, Čepelkovou
a Geregovou. P.Šmída pekl preclíky. 25.6. pekl
p. Šmída koláče. 26.6. byly ve škole pečeny
koblihy za účasti pí. Holé, Hanušové, Cibulkové a Vítkové. Zatím na zahradě p.
Krále chystali muži krámy, pivnici, rozhlas a závodiště. 27.6. se dodělávala
práce, stavěli se boudy, dělali se chlebíčky, vozilo pečivo a pozorovala se
obloha, která nevěstila nic dobrého.Ještě ve 13 hodin byl déšť na spadnutí.
Ve 14 hodin však zahrála po vesnici kapela p. Chmelaře, ukázalo se sluníčko a
radost neznala mezí. U pokladen byli p. Čepelka, Steiner R., Hanuš J. a Brát J..
Dále byly atrakce : Stínání kohouta – Prokop Z., Tombola – Dašek K., Čepelková
R., Střelnice – Habr M., Andrýs V., Trakař – Hanuš J. ml., Tygr – Stejskal Z., Vébr,
Pytle – Balcar J.. U piva byli p. Poláček, Král, Bažout a Janata. Největšímu zájmu
se pak těšil bufet pí. Holé, Cibulkové a Šmídové. Na parketu, který zapůjčil p.
Andrýs zahrály děti obecné školy několik drobných dramatizací a zazpívaly. Děti
od 1 roku do 14 let z Křinic dostaly zdarma: párek, koláče, preclík, dort a
hrneček kávy. Dětský den skončil plným úspěchem
v 18 hodin a měl i
finanční aktivum. Pro školu zůstalo 10000 Kč.

Pokračování příště
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MĚSÍC STAROSTKY

o 3.12.2007 jednání na Památkovém úřadu v Pardubicích o opravách budov zapsaných jako
památka (DOTACE pro občany s jejich spoluúčastí).
o 3.12.2007 předání podkladů pro studii územního plánu ing. Kubalíkovi
zpracování.

se žádostí o

o 4.12.2007 jednání na MěÚ Broumov ohledně vypouštění odpadních vod s Dobrovolným
svazkem obcí, CHKO Broumovsko, Ministerstvem ŽP a odborem životního prostředí MěÚ
Broumov.
o 6.12.2007 kontrola na dotaci LEADER ČR (vybavení školícího zařízení).
o 7.12.2007 jednání s SÚS Broumov – poškozená opěrná zeď u Hofmanů (bývalé Trnovo).
o 7.12.2007 objednání vybavení školícího centra.
o 12.12.2007 zasedání OZ.
o 17.12.2007 podepsání darovací smlouvy se starostou honebního společenstva o daru na
kulturní rok 2007 – obec za dar děkuje.
o 20.12.2007 kontrola na dotaci LEADER ČR – vybavení školícího centra, v příloze občasníku
je fotografie vybavení i s komentářem.
o 3.1.2008 kontrola Finančního úřadu v Náchodě na dotace z roku 2004-2007.
o 7.1.2008 Pozemkový úřad Náchod – jednání s pí. Šolcovou ohledně komplexních
pozemkových úprav.
o 7.1.2008 příprava plesu a jednání zastupitelstva.
o 8.1.2008 jednání s pplk. Mgr. Martinem Vondráčkem z Náchoda – byly předány dotazníky
průzkumu spokojenosti občanů s prací Policie ČR, tyto dotazníky byly pro zastupitele, kteří
je vyplnili a odevzdány budou na Policii ČR v Broumově. Další přílohou občasníku je
informace pro občany, kteří mají zájem o práci u Policie ČR.
o 9.1.2008 konference v Hradci Králové na téma granty z Programu obnovy vesnic.
o 10.1.2008 setkání zastupitelstva ohledně konečné přípravy tomboly na Obecní ples.
o 12.1.2008 Obecní ples i za účastni partnerské obce Ratno Dolne. Účast byla hojná i tombola
byla pěkná.
o 14.1.2008 Jednání v Náchodě na Zemědělské vodohospodářské správě s ing.Kultem ohledně
vypořádání záboru pozemků při rekonstrukci potoka v dolní části obce.
o 14.1.2008 Katastrální úřad Náchod – vyhledávání listin k navrácení lesů obci.

o 15.1.2008 účast na valné hromadě občanského sdružení Křinické prameny.
o 16.1.2008 požádání Krajského úřadu o prodloužení termínu na dotaci
obce.

na územní plán
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o 17.1.2008 Dobrovolný svazek obcí - jednání o žádost na grant z Programu obnovy venkova
na lavičky k odpočinku při turistice (spoluúčast 50%).
o 18.1.2008 jednání s p. Rakem, který předal projektovou dokumentaci ohledně rekonstrukce
školy k územnímu řízení.
o 18.1.2008 příprava podkladů pro grant na opravu střechy u č.p. 176, který byl podán
v říjnu 2007.

o 22.1.2008 jednání s PF s ing.Jakubským, ohledně bezúplatného převodu
pozemku č. 659.
o 23.1.2008 příprava na OZ
-

projednání integrovaného plánu rozvoje Broumovska (zastupitelé
obdrželi podklady k prostudování)

-

rozšíření rozhlasu VISO centrální varovný signál v případě
nebezpečí do stávajícího místního rozhlasu, je zažádáno o dotaci
pro celé Broumovsko

-

projednání příspěvku na odpady pro rok 2008 od občanů

-

projednání přednášky p. Grohy o zahrádkaření

-

projednání nájmu školy s občanským sdružením

-

projednání a odsouhlasení rozpočtu na rok 2008

o 24.1.2008 příprava na dotaci z Programu obnovy venkova.
o 29.1.2008 konečná oprava dotace z roku 2006 na Mezinárodní den hasičského sportu.
o 30.1.2008 čtvrtletní hlášení na dotaci LEADER ČR a odvoz do Náchoda na Ministerstvo
zemědělství.

o 31.1.2008 předání dotace na Program obnovy.

Kam s ním ?!

Máme nový rok a je čas připravit si peníze na poplatky za odvoz odpadu.
Zastupitelstvo se dohodlo, že v roce 2008 ponechá poplatek ve stejné výši jako
v loňském roce, tedy 330,-Kč na osobu. Jsme jedna z mála obcí, která poplatek
nezvýšila, ale protože nejsme charitativní organizace, chceme něco za něco.
Vaším úkolem bude co nejdůsledněji třídit vše, co se vytřídit dá. Pokud se
třídění ještě zkvalitní nebudeme nuceni přistupovat k drastickému zvyšování
v příštím roce. Neříkám, že se poplatky vůbec nezvýší, ale nebude to muset být
o tolik (v některých okolních obcích jsou již letos na 400,-Kč ).
Každý, kdo bude chtít dostane při „placení popelnic“, dva velké igelitové
pytle. Jeden na plasty, druhý na nápojové kartony . Může si tak odpad vytřídit
již doma a u kontejnerů pak jen vysypat co kam patří.
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Malá připomínka již vytvořených podmínek pro třídění :

Sběrná místa ve Křinicích – Otočka autobusu, u Šmídů, Obecní úřad, u
Šleisů .
Nové sběrné místo bude u hospody .
Barevné rozlišení kontejnerů
MODRÁ = PAPÍR - ANO : noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní
letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton,
papírové obaly
NE : papír voskovaný a uhlový, mokrý, mastný a
jinak znečištěný, plenky a ostatní hyg. potřeby
BÍLA a ZELENÁ = SKLO – ANO : barevné i bílé sklo, láhve od nápojů,
skleněnéné nádoby, skleněné střepy,
tabulové sklo
NE : keramika, porcelán, autosklo, drátěné,
sklo, zrcadla
BÍLÁ = SKLO - ANO : bílé sklo
NE : barevné sklo, keramika, porcelán, autosklo,
drátěné sklo, zrcadla
ŽLUTÁ = PLASTY – ANO : PET láhve, kelímky, sáčky, folie, výrobky
a obaly z plastů, polystyren,nápojové kartony
CO JDE SEŠLÁPNĚTE !
NE : novodurové trubky a obaly od nebezpečných
látek (chemikálie,barvy,motorové oleje…)

HNĚDÁ = KOVY –ANO : obaly od plechovek a sprejů
ORANŽOVÁ (oranžová etiketa na zeleném plastovém kontejneru) =
= pouze NÁPOJOVÉ KARTONY

Malá bilance roku 2007 :
Vybráno „za popelnice“ …………………..… + 149.000
Poplatky za odvoz …….………………….…. – 217.300
Finanční odměna za vytříděný odpad …... + 26.200
Náklady z obecního rozpočtu ………..….. = 42.100

NEZAPOMEŇTE !
Platí se za jednotlivé odvozy, takže čím více sešlapaný odpad tím méně
odvozů. Odpad patří DO KONTEJNERŮ. Kolem kontejnerů by měl být
pořádek, ne smetiště.
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A pro ty kdo to neví ještě jedna důležitá připomínka !
Bývalý VelkoKapacitní Kravín NENÍ SBĚRNÝ DVŮR, SKLÁDKA ANI
SMETIŠTĚ. Může to tak vypadat, ale tím to končí. Je to soukromý pozemek, na
kterém nemá, kromě majitele, nikdo co dělat ! A proto buďte od té dobroty a
laskavě nepřidělávejte další nepořádek, ať se nedostanete do střetu se
zákonem !

Obecní zastupitelstvo Vám za kvalitní třídění předem děkuje a
pamatujte, jde o peněženky nás všech.

Místostarostka obce

INFORMACE PRO OBČANY

Na internetových stránkách www.idealinzert.cz byla založena regionální
inzerce pro Broumovsko, Náchodsko, Policko a Teplicko. Jedná se o
jednoduchou přehlednou a místně cílenou inzerci.
Inzerce má výhodu :
 Jednoduché a přímočaré registrování
 Rychlé přihlášení
 Snadné inzerování
 Přehledná orientace
 Kompletní přehled

Kompletace podkladů pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod

Kdo má zájem o pomoc s kompletací podkladů pro vydání povolení
k vypouštění odpadních vod, může ve dnech 19.2.2008 od 16 hod. do 17 hod. a
26.2.2008 od 15 hod. do 16 hod. navštívit obecní úřad. Zde Vám pomůžeme
vyplnit žádost a zároveň ji zkompletovat, popřípadě i předat na MěÚ Broumov.
Je však nutné si sebou přinést stanovisko správce vodního toku (tj.Zemědělské
vodohospodářské správy Náchod) a závazné stanovisko Správy chráněné
krajinné oblasti Broumovsko k vypuštění odpadních vod pokud jsou odpadní
vody vypouštěny do potoka. Ti, kteří odpadní vody vypouští do podmoku

(do půdních vrstev), tak posudek hydrogeologa a závazné stanovisko Správy
chráněné krajinné oblasti Broumovsko.

Občanské sdružení obnovilo svoji činnost

Každou středu od 15 30 hod. do 17 30 hod. probíhají rukodělné kroužky.
Každou středu od 19 00 hod. do 20 00 hod. si můžete protáhnou svá těla.
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SPOLEČENSKÉ AKCE

Klub důchodců Otovice a OÚ Otovice pořádají kulturní program
MLÁDÍM“
Účinkují :

„TOULKY

Marie Koucká
Petr Hostinský
Jakub Hrubý

Zazní skladby operetní, muzikálové, skladby Karla Hašlerka a Jaroslava Ježka.
Obecní sál v Otovicích 16. února v 18 hodin.
Vstupné 50 Kč.

Obecní úřad v Křinicích si Vás dovoluje pozvat na přednášku o pěstování
rostlin na zahrádkách a nádobách, o chorobách a škůdcích rostlin, jejich
ochraně apod. Přednášet bude odborný instruktor Českého zahrádkářského
svazu
pan Groh Luděk z Teplic n.M. Zároveň Vám rád zodpoví Vaše dotazy.
Součástí přednášky bude i prodej zeleninových semen, prostředků technické,
biologické a chemické ochrany rostlin.
Přednáška se koná dne 21.2.2008 v hospůdce „U sládka“ v 17 hodin.

___________________________________________________________________________
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