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Křinická naučná stezka

BROUMOVSKÉ STATKY (3)

Jako většina vesnic Broumovského
výběžku jsou Křinice vesnicí lánovou,
která sleduje osu potoka. Usedlosti z
víceméně uzavřených dvorců jsou
řazeny v pravidelných vzdálenostech
od sebe, což je charakteristický znak
kolonizované vesnice.

Vydává OÚ Křinice

Klasický dvorcový statek tzv. broumovského typu vznikal nepochybně pod
vlivem klasicistní výstavby a přestavby Broumova již od 20. let 19. století,
zejména však v létech 1850 – 1870.
Obytný dům statku je označován jako komorovochlévní dům, kde je
v podélné ose za světnicí a vstupní síní domu část chlévů a maštalí, propojených
s obytnou částí dveřmi. Obestavení dvora usedlosti tvořily stodoly, doplňované
často výměnkem, jehož součástí bývala sýpka a vlastní chlév. Sýpky jako
zvláštní stavby v areálu broumovského statku jsou vzácnou výjimkou – obilí se
běžně skladovalo na půdě obytné budovy nebo výměnku. Součástí ohrazení
dvora usedlosti jsou často reprezentativní vjezdové brány, obvykle spojené se
vstupní branou pro pěší. V lidové architektuře je velmi důležitý vstup do domu a
do hospodářských částí. Svébytný typ ostění hlavního vchodu se rozvinul u
broumovských domů, nejen vesnických, ale také městských, po obou stranách
vstupních dveří nacházíme proti sobě orientované niky (výklenky). Kamenná
sedátka v těchto nikách byla kryta dřevěnou deskou.
K charakteristickým jevům broumovských statků patří pískovcové psí
boudy, vsazené do okapových stěn – okolí vstupu bývá plasticky nebo iluzivní
malbou výtvarně pojato jako průčelí domečku.

Pokračování příště

Vážení spoluobčané,

chtěla bych Vás pozvat na letošní akce, které se budou konat v naší obci.
Dne 11.4.2009 bude pořádat Občanské sdružení tradiční velikonoční
jarmark.
Dne 2.5.2009 TJ Sokol Křinice společně s obcí pořádá opět tradiční
Pochod Hvězdeckým pohořím.

Dne 9.5.2009 SDH společně s obcí pořádají 130 té výročí založení hasičů
v naší obci.
Dne 1.8.2009 obec Křinice pořádá již třetí ročník procesí po Křížové cestě
společně s Křinickou poutí doprovázené letním jarmarkem OS v budově bývalé
školy.
Dne 10.10.2009 do naší obce zavítá již potřetí Laďa Kerndl. Již nyní
všechny spoluobčany a jeho příznivce srdečně zveme.

Dnes se ještě vracím k rozpočtu na rok 2009.
Jak jistě všichni víme, přišla hospodářská krize i do České republiky a tím
i na městské i obecní úřady. Pro rok 2009 je v naší obci rozpočet vyrovnaný,
a to 4.590.580,- Kč – rozpočet máte každý k nahlédnutí v minulém čísle
Občasníku. Tento rozpočet se tvoří ze skutečnosti roku 2008. Jako všichni v naší
zemi musí dělat opatření, tak i naše obec tato opatření udělá a to tím, že se bude
škrtat. Řešit se to bude postupně a to tak, co bude nutné pro naší obec dělat,
to se udělá a co počká, zařadí se do příštího roku. Zastupitelstvo se tím bude
zabývat na svých jednáních Obecního zastupitelstva.Musíme si všichni však
uvědomit, co chceme. Byla bych velice ráda, aby se co nejvíce občanů účastnilo
na těchto jednáních.

Plnění programového plánu OZ volebního období 2006-2010:
- Údržba místních komunikací a zpevnění cesty ke Šléglu, obnova cesty
ke koupališti a jednání s PF o bezúplatný převod cest v katastru – toto vše
budou řešit pozemkové úpravy, které probíhají již od května roku 2007 a
pravděpodobné jejich ukončení bude v lednu 2011.
- Nákup výhodných pozemků od PF – již je koupený pozemek za školou.
- Zřídit technické zázemí pro mechanizaci. Část zázemí je v areálu Z-trade,
kde má obec bezúplatný pronájem a část je v prostorách za obecním úřadem.
- Zřizování cyklotras a v zimě běžeckých tras – cyklotrasy se řeší ve společném
projektu s Broumovem a Královéhradeckým krajem, jedná se o cyklotrasu,
která povede přes Pasa na druhou stranu Broumovských stěn. Běžecké trasy
jsou k dispozici pod lesem a to v období, kdy napadne sníh.
- Pochod Hvězdeckým pohořím se koná tradičně, a to každý rok.

- Soutěž o pohár starosty pokračuje také každoročně.
- Obnova tradic: obnovení Křinické poutě s procesím po Křížové cestě a obecní
bály.
- Oprava památek – v loňském roce se začala obnovovat naučná stezka a letos
se oprava dokončí.
- Půjčky pro občany na opravu RD a modernizace obecních bytů. V roce 2007
se vyměnily okna v jednom bytě na domě čp. 271 a v roce 2008 se opravil byt
nad obecním úřadem.
- Pokračování na údržbě veřejné zeleně stále pokračuje průběžně.
- Dokončení studny a prostranství – již je 2 roky v provozu a využívá se turisty.
- Renovace retenčních nádrží – POLDRY – již od roku 2008 se stále jedná
s vlastníky pozemků, ale zatím bezúspěšně. Všichni již zapomněli, že zde
povodně byly.
- Pokračování spolupráce s Poláky – každý rok se účastní našich akcí,
které pořádá obec a SDH
- Výsadba lesního porostu – v lednu 2009 byl obci vrácen les, který byl
historickým majetkem obce.
Starostka obce

13. březen DEN POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Vzhledem k blížícímu se jaru je Den požární bezpečnosti zaměřena
na prevenci proti jarním požárům způsobených vypalováním suchých
porostů majiteli pozemků a zahrádkáři za účelem zvelebení trávníků po zimě.
Při spalování listí a větví ze stromů i suché trávy může dojít k požáru. Tyto
požáry jsou způsobeny nedbalostí lidí. I když pálení suché trávy a listí není
zákonem výslovně zakázáno, měla by se dodržovat základní pravidla :
-

pálení musí být prováděno osobou starší 18 let,

-

na místě pálení musí být k dispozici hasící prostředky (voda, lopata,
hasící přístroje),

-

ohniště je možno zřizovat jen v bezpečné vzdálenosti od budov a
hořlavých materiálů,

-

po skončení pálení musí být oheň uhašen a popel uložen na bezpečném
místě, případně zahrnut zeminou,

-

pálení je možné provádět jen za bezvětří,

-

ze zkušenosti doporučují hasiči ohlásit tuto činnost na místě hasičského
záchranného sboru tel.č.950531100.

Při dodržování těchto zásad lze předejít řadě nepříjemností a zbytečným
výjezdům hasičů.
Hlášení musí obsahovat :
-

datum a čas pálení,

-

druh spalované látky,

-

lokalitu, místo, katastrální území, místní název, č.p.,

-

jak jsou zajištěny hasící prostředky,

-

způsob přivolání požárních jednotek,
o

150 ohlašovna požárů Broumov,

o

607569553 p. Kopič Jaroslav,

o

731411848 p. Černý Jan,

o

724184255 p. Rosa Josef.

Tyto ohlašovny mají platnost do doby vydání nového Požárního řadu obce.

INFORMACE PRO OBČANY

Den Země v Babiččině údolí se koná v sobotu dne 18.4.2009 v prostorách
vodního mandlu a okolní louky v Babiččině údolí.
Program akce :

- Význam pastvy v chráněném území.
- Ukázka ručního zpracování ovčí vlny.
- Ukázka práce ovčáckého psa.
- Řada dalších zajímavých akcí včetně ochutnávky
ovčích sýrů, povídání o významu ptáků v zahradách
a program pro děti.

Více než 1,1 milionů řidičských průkazů pozbude platnost

Dne 10.3.2009, zdroj Ministerstvo dopravy. Řidičské průkazy vydané od
1. ledna 1994 do 31.12.2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději
do 31.12.2010. Takových dokladů eviduje MD v centrálním registru řidičů
k 28.2.2009 přibližně 1 145 000.
Bude – li zachováno průměrné tempo výměny z předchozího období,
reálně hrozí, že k 1. lednu 2011 pozbude platnost 600 000 řidičských průkazů
vydaných v uvedeném období. Ministerstvo dopravy vyzývá veřejnost,
aby zodpovědně přistoupila k aktuální etapě povinných výměn (viz. § 134
zák. č. 361/2000 Sb.). Nyní je nejvhodnější doba podat žádost o výměnu
ŘP
na příslušném obecním úřadu obce z rozšířenou působností. Na konci
uvedeného období roku 2010 hrozí kumulace výměny velké části ŘP, respektive
osob, které budou o výměnu žádat.

Redakce našeho občasníku doporučuje všem čtenářům návštěvu
restaurace „Amerika“. Jarní procházku nasměrujte do Ameriky, která obec má
Ameriku nadosah.

Začínáme s jarem

Chcete si po zimě vylepšit postavu nebo prostě jen získat fyzickou a
duševní pohodu?
Přijďte do posilovny v Křinicích č.p. 64 (u Povejšilů).
Co v ní je? Posilovací stroje, lavičky, činky jednoručky i nakládací,
veslovací stroj a orbitrek.

Od 21.3.2009 od 7.00 do 21.00 hod.
Dotazy na tel. 723141647.

Poplatky na rok 2009 do konce března !

Upozorňujeme spoluobčany, že termín zaplacení poplatků za čtyřnohé miláčky
a odvoz komunálního odpadu je do 31.3.2009. Žádáme všechny, kteří z jakéhokoliv
důvodu ještě nezaplatili, aby tak učinili co možná nejdříve. ( Poplatky za komunální
odpad platí i pro chalupáře. )
Doba úředních hodin je nezměněna : Pondělí 17-19 hod.
Středa 15-18 hod.
Na komunální odpad lze domluvit splátkový kalendář.
místostarostka

Kulturní pozvánky

Velikonoční řemeslný jarmark

11. dubna 2009 od 10 hod. do 16 hod. ve škole v přírodě.

Součástí jarmarku bude :
Výstava „Krásné sny“.
Ukázky práce s vlnou, přírodními materiály, zdobení
perníčků, výšivky, paličkování, pletení pomlázek, zdobení
dřevěných kraslic, zdobení voskem, drátkování vajíček, jarní
aranžmá a jiné.
Posezení s tradičním pečivem a velikonočními pokrmy,
které si na jarmarku můžete zakoupit.
Prodej řemeslných výrobků, jarních květin, aranží a
velikonočního pečiva.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Předpokládaný slet čarodějnic 30.4.2009 - bude upřesněno.

TJ Sokol Křinice, ve spolupráci s obcí Vás srdečně zvou
na tradiční pochod Hvězdeckým pohořím 2.5.2009 od
9:00 hod.

Obec a SDH Křinice Vás zvou na oslavy 130 let činnosti hasičů v naší
obci v sobotu 9.5.2009 od 9:00 hod (viz. přiložená Pozvánka ).

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Obyvatelstvo německé národnosti v roce 1930 na Broumovsku

Obec
Výměra ha Počet obyvatel
Božanov
1920
1176
Broumov
2226
10931
Hejtmánkovice
1302
1357
Heřmánkovice
1993
1760
Hynčice
290
739
Jetřichov
925
1242
Křinice
1645
1132
Martínkovice
1416
1628
Meziměstí
2572
3967
Otovice
1059
956
Šonov
2072
1085
Vernéřovice
940
1081
Broumovsko
27054

Z toho německé
nár.
1123
9182
1255
1676
704
1156
1087
1517
3292
903
1033
1045
23973

Vývoj počtu obyvatelstva na Broumovsku od roku 1869 – 2001

%
95,5
84
92,5
95,2
95,3
93,1
96
93,2
83
94,5
95,2
96,7
88,6

Obec
Adršpach
Božanov
Broumov
Hejtmánkovice
Heřmánkovice
Hynčice
Jetřichov
Křinice
Martínkovice
Meziměstí
Otovice
Šonov
Teplice n.M.
Vernéřovice
Broumovsko

1869
1424
1855
5701
1133
2146
515
1165
1430
1527
3122
1117
1959
4688
1268
29050

1910 1930
1605 1490
1340 1176
11846 10931
1499 1357
2073 1760
939
739
1503 1242
1342 1132
1797 1628
3887 3967
1088
956
1258 1085
4303 3750
1392 1081
35872 32294

1950 1961
789
660
599
553
6713 7680
1115
879
656
626
357
355
725
585
548
516
841
787
2544 2632
512
557
494
429
2171 2147
581
532
18645 18938

1970 1980 1991 2001
565
609
535
511
453
347
309
335
7814 7834 8079 8427
568
634
564
633
639
528
467
502
300
266
207
204
561
497
439
474
470
400
382
373
682
633
541
552
2680 2759 3009 2865
462
435
363
378
355
305
308
327
2103 2136 1906 1858
454
445
377
373
18106 17828 17486 17812

Omluva redakce za autora příspěvku v minulém občasníku

V minulém čísle v informacích pro občany na straně 7 „poplatky na likvidaci
autogramů“ došlo k záměně, místo autogramů je správně autovraků. Chybička
se vloudila, a proto prosíme za prominutí.

Stránka poděkování
Plesová sezóna 2009

Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na letošní, dovolím si říci
úspěšné, plesové sezóně. Pořadatele neodradily nepříznivé podmínky a zdárně se

zhostili nelehkého úkolu, uspořádat v naší obci tři plánované plesy - Hasičský,
Myslivecký a Obecní.
Další veliký dík patří sponzorům z řad sousedů, místních i přespolních podnikatelů,
přátel a známých. Jejich dary do jednotlivých tombol pozvedly úroveň a dodaly bálům
lesk. V neposlední řadě je třeba pochválit i všechny plesající, jejichž hojná účast
zúročila práci vynaloženou pořadateli.

Křinický den žen

V sobotu 7.3.2009 jsme si po delší době opět připomněli Den žen. V minulých obách
slavili MDŽ hlavně muži. Letos si to v Hospůdce u sládka užili opravdu jen ženy.
Pár sousedů, kteří přišli coby doprovod se stáhlo ze salónku do lokálu, asi ze strachu
z toho „ babince “. Sešlo se nás skoro čtyřicet tetek-sousedek v širokém věkovém
rozsahu, dobrý start pro další možnou obnovenou tradici. Tři páni muzikanti změnili
posezení s harmonikou za posezení s kytarou, což žádné z přítomných dam evidentně
nevadilo. Zpěv, tanec a dobrá zábava trvaly až do večera. Všechny nás ohromila účast
dvou „ trawesty děvčat “, která nás potěšila kytičkou a zpříjemnila nám už tak dobře
rozjetou zábavu .
Děkuji tímto starostovi hasičů, který přišel s nápadem den žen uspořádat a
obecnímu zastupitelstvu a hasičům za realizaci nápadu .

S časovou prodlevou předáváme pozdrav:
„ Přejeme Vše nejlepší k MDŽ všem křinickým ženám.“
Za polskou družební obec Dolní Ratno, Stanislaw Pazdziorko, velitel hasičů.

místostarostka obce

___________________________________________________________________________
Vydal Obecní úřad v Křinicích v březnu 2009, náklad 160 výtisků
Redakční rada : Martin Šleis, Blanka Strnadová

Zodpovídá: Libuše Rosová
Vytvořeno / změněno: 2.4.2009 / 2.4.2009

