
Zpráva o činnosti

Spolku Krčín, Nové Město nad Metují ze dne 2. února 2017

           Spolek Krčín, jehož sídlem je Základní a Mateřská škola v Krčíně, je dobrovolným sdružením 
obyvatel, přátel a příznivců naší městské části.  Jeho posláním a zájmem je nejenom ochránit budovu 
staré školy v ulici Bratří Čapků před devastací, ale snažit se o využití objektu pro veřejnost, a to ve 
spolupráci s městem Nové Město nad Metují. Dalším, neméně důležitým důvodem existence spolku 
je potom probuzení a motivace veřejnosti v této části města ke společnému využívání volného času. 
Prostřednictvím nejrůznějších veřejných akcí a programů docílit kdysi tak tradiční sousedské 
pospolitosti.                                                                                                                                                       
Spolku předsedá sedmičlený výbor. V červenci 2016 rezignovala na funkci jednatelky paní Zuzana 
Maurová a od té doby pracuje výbor v šestičlenném složení. Na mimořádné členské schůzi v listopadu
nebylo možné pro malou účast doplnění výboru schválit, proto návrh na Mgr. Lucii Koudelkovou 
předkládáme i dnes. Všechny akce spolku, plánované na rok 2016, byly uspořádány podle plánu a 
pokračovala i jednání se zástupci města o stavu a budoucnosti staré školy. Přestože názory na její 
způsob využívání se různí, pomalu se v jednáních posouváme ke společnému cíli. Záchraně historicky 
cenné budovy pro krčíňáky i pro širokou veřejnost Nového Města nad Metují.

Akce Spolku Krčín v roce 2016:

Březen: „Velikonoce ve staré škole“ – společná oslava velikonočních svátků za účasti veřejnosti 
s vystoupením dětí z družiny ZŠ Krčín. Zástupci dětského parlamentu svátečně vyzdobili starou školu a 
děti si společně s účastníky zazpívaly na jarní zahradě koledy.

Květen: „Dobrý den sousedé“ – setkání sousedů, přátel a příznivců v prostorách staré školy, jehož 
součástí bylo představení řemesel a dovedností krčíňáků, výstava fotografií zmizelého Krčína, ukázka 
školní třídy, tak jak jí znali žáci z 50. – 60. let minulého století, vystoupení žáků ZŠ a MŠ Krčín a 
posezení u malého občerstvení. Akce byla pořádána ve spolupráci s Městským muzeem a ZŠ Krčín.

Říjen: „Pomezím městyse Krčína“ – členové spolku i další zájemci o historii a současnost Krčína se   
10. října sešli na kultovním místě Budíně. Pánové Hladík a Škoda přítomné seznamovali s historií i 
různými zajímavými údaji o Krčíně a naučná procházka pokračovala po celých hranicích dřívějšího 
městyse, dnešní městské části. 

Prosinec: „Vánoce ve staré škole“ -  vánoční setkání členů spolku s přáteli a sousedy ve staré škole, 
spojené s prodejem vánočních dárků, výstavou betlémů a posezením u malého občerstvení, které 
připravili členové spolku převážně ze svých zdrojů a od našich přátel. Pro dobrou předvánoční pohodu
zazpívaly u rozsvíceného vánočního stromečku koledy děti ze ZŠ Krčín. Akce byla veřejností     i 
v médiích velmi dobře hodnocena.

Všechny akce spolku byly finančně zajištěny z vybraných členských příspěvků a dotačního příspěvku 
od našeho města, respektive od Městského úřadu Nové město nad Metují. Tato částka činila 2 500 Kč 
a její vyúčtování s průvodní zprávou o využití přidělené dotace bylo zasláno na odbor školství, kultury 
a sportu. K tomuto vyúčtování nebyly ze strany odboru žádné připomínky. Pro členy spolku je zpráva 
k nahlédnutí zde a bude uveřejněna i na internetu.

V druhé polovině loňského roku se nám podařilo smysluplně zprovoznit a vylepšit naše facebookové 
stránky a ty se staly velmi navštěvovanými. Kdo z vás je ještě nenavštívil, stačí na facebooku napsat 
Zachraňme starou školu. 



Protože se od původního nápadu činnost spolku Krčín rozkošatila a jeho posláním se stala vedle boje 
o budoucnost školy také veřejně prospěšná kulturní a osvětová činnost, spolupráce s dalšími spolky a 
kluby v naší čtvrti, máme v plánu v nejbližších dnech rozběhnout i nové internetové stránky. Pro 
zajímavost: už jdou spustit na adrese www.spolekkrcin.cz. Zatím jsou ve zkušebním provozu, ale 
postupně chceme prostřednictvím tohoto elektronického média zveřejňovat nejenom naši činnost, 
ale veškeré kulturní a společenské dění v Krčíně, akce našich partnerů, články o historii i současnosti 
naší čtvrti, odborné, ale i bulvární pohledy na život minulý i současný.

Ještě několik slov k budově staré školy v     ulici Bratří Čapků:

Během celého roku 2016 bylo jednáno o její budoucnosti se zástupci města i odborníky z řad 
architektů a památkářů. Na Městském úřadu byla vytvořena pracovní skupina, která připravovala 
podklady pro jednání zastupitelstva. To na svém jednání v září 2016 rozhodovalo o dalším  osudu 
školy. Na zasedání bylo nakonec rozhodnuto, že objekt zůstane zachován v majetku města  a nebude 
nabídnut k prodeji. Považujeme to za svůj první velký úspěch. Z jednání také vyplynulo, že bude 
uvedený objekt Spolku Krčín formou smlouvy o výpůjčce nabídnut k dočasnému užívání. Podrobnosti 
budoucí smlouvy jsou diskutovány nejen ve spolku, ale i na veřejnosti. Jedná se o velmi důležitý krok 
pro obě strany.                                                                                                                                                        
V poslední době vnesla do rozvíjející se spolupráce, kde jsme se konečně pro město stali partnery a ne
jen zájmovou skupinou několika „bab“, trochu šumu problematika podání podnětu o statut kulturní 
památky pro budovu staré školy. Protože členové spolku, odborníci ani široká veřejnost nebyli 
v názoru jednotni, nepožádal ministerstvo kultury Spolek Krčín, ale skupina soukromých osob z řad 
členů spolku. Město nevidí tento návrh jako přínosný, přestože na škole už po léta visí cedulka 
„kulturní památka“ a v současnosti je tento žhavý problém diskutován ve všech orgánech a 
institucích. Ať již stará škola je, bude, nebo nebude kulturní památkou, nic to nemění na vztahu 
krčíňáků k této historické budově a škola bude vždy pod bedlivým dohledem veřejnosti. Naše kulturní 
a osvětová činnost k tomu bude vždy přispívat.

Členskou základnu Spolku Krčín tvoří k 1.2.2017 49 platných členů, 3 členové z řad spolku vystoupili.

Zprávu vypracovala Zdeňka Pfeiferová

http://www.spolekkrcin.cz/



