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Pokračování z minulého čísla

Dne 29. října 1946 byl ve škole založen
dorost Československého červeného kříže.
Má celkem 68 členů. Vedoucím je řídící učitel.
Aby byla zvýšena úroveň ve

čtení,

odebírají žáci na popud sboru časopisy pro
mládež v počtu : 10 vlaštoviček, 10 Broučků,
2 Mladý hlas. Škola sama odebírá 4 časopisy
pro mládež, 2 časopisy pro školní samosprávu,
5 časopisů odborných pedagogických.
Vzhledem ke kritické situaci pracovních
sil po odsunu Němců na

zemědělských

usedlostech zapojila se i naše školní mládež
do pomoci. Děti v počtu 30, za vedení učitele K. Zítka odpracovaly celkem
145 hodin. Pracovaly u p. Vlka Václava, p. Celby Josefa, p. Krále Rudolfa,
p. Gerega Josefa a p. Bráta Josefa.
Dne 27. října 1946 vypomohli občané škole tím, že vozili škole dříví
k topení z neobydlených a na bourání připravených domů. Poděkovati nutno
p. Hanušovi, p. Bornovi, p. Rosovi, p. Prokopovi, p. Wintrovi a p. Černému.
Mrazivý vítr, který toho dne vál, neodradil občany, dokud práci nedokončili a
nezajistili tím škole otop.
Dne 31. října 1946 se připomíná každoročně svátek spořivosti. Letos
promluvil k dětem pokladník spořitelny města Broumova p.Straka. Obdaroval
děti bloky na psaní a děti slíbili, šetřit ještě víc.

Pokračování příště
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ERICH ANSORGE slavil 80 let svého života

Pan Erich Ansorge, čestný občan naší obce, slavil v měsíci červnu svoje
80 narozeniny. Erich Ansorge je největším patriotem naší obce. A již od roku
1968 naši obec navštěvuje. Je iniciátorem obnovení křinických památek, zvláště
pak obnovy kaple sv. Huberta, kterou i částečně finančně podpořil. Po řadu roků
byl účastníkem „Pochodu Hvězdeckým pohořím“. Aktivně pomáhal při
organizaci oslav 750. let založení obce, obnovení památníku padlým z obou
světových válek a k navázání přátelských vztahů s původními obyvateli Křinic.
Rád se do naší obce vracel a ještě větší spokojenost měl z toho, že díky
manželům Burdichovým byl ubytován v domě svých rodičů a ve svém
pokojíčku.
Erich je příkladem vztahu lidí ke své rodné obci. Jeho oblíbené rčení
je : „Jsem Bavorák, ale v srdci jsem Křiničák“.
Starostka obce spolu s oběma místostarosty zaslali blahopřání, na které
přišla tato odpověď :
Milá paní Rosová,
srdečně Vám děkuji za Vaši pozornost k 80 narozeninám. Vy a lidi ze
Křinic nebo Broumova jste v Gerolzhofenu vždy vítáni!
Pro vaši návštěvu si naplánujte dostatek času. V průběhu návštěvy jsem
vám plně k dispozici.
Erich Ansorge

Pozvání na procesí

V dnešním Občasníku je pozvánka na 4. srpna 2007, kterou Vás vedení
obce srdečně zve k účasti na obnovení venkovských tradic. Současně se na Vás
obracíme s prosbou, abyste tuto skutečnost dali na vědomí svým přátelům a
známým. Ostatní podrobnosti najdete na přiložené pozvánce. Těšíme se na Vaši
účast na obou akcích, které budou každoročně opakovány.
Dne 5. srpna 2007 se uskuteční „MALÁ KŘINICKÁ POUŤ“ u kapličky
Matky Boží na dvoře u Teinerů (bývalá usedlost u Hepnarů). Zahájení ve 14 00
hod.
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Občanské sdružení žije !

Dobrý den,
jménem celého střediska Diakonie ČCE ve Vrchlabí Vám chceme poděkovat
za krásných pět dní, strávených ve Vašem zařízení. Moc si ceníme Vaší
laskavosti a snahy ve všem nám vyhovět. Velký dík také Vašim kolegům,
kteří se podíleli na pobavení našich uživatelů. Velmi se nám všem líbil pestrý
program a nabídka výtvarných aktivit, které jste nám poskytli. Také Váš vztah
k životnímu prostředí je dobré ocenit. Nápad s tříděným odpadem je velmi
pěkný i klientům se líbil a neměli s tím problém. Možná pouze vybavení pokojů
a tělocvičny by bylo dobré zlepšit a myslíme si, že i venkovní vyžití např.
sportovní hřiště, by zde v budoucnu našlo své uplatnění. Jinak však musíme

pochválit výběr lokality pro toto středisko, máte velmi krásné okolí, což jsme
zjistili častými procházkami.

S pěknými pozdravy a přáním krásného léta …..

Křinice 4.6. – 8.6.2007
Na tábor jsme jeli ráno v 9 00 hod. Po cestě byla uvolněná atmosféra.
Všichni se těšili až dorazíme na místo. Ve středisku nás seznámili se systémem
třídění odpadu. Měli také připravený program na zpestření pobytu.
Po zabydlení jsme se naobědvali a odpočinuli si. V plánu byl výlet
po Křinicích. Všichni se zřejmě těšili a nachystali. Vše proběhlo s klidem a
nikomu se nic nestalo, ani nebyl nikdo nespokojen.
Po večeři nás čekala přednáška od bývalého starosty vesnice. Mluvil
hlavně o ekologii a přírodě. Klienti měli spoustu otázek a také dodali své
zážitky. Koupání dopadlo také dobře, někteří se vydali ku spánku a jiní se
rozhodli zkouknout televizi. Já šla spát asi okolo deváté večer.
Budíček byl kolem 7 hodiny ráno. Vzbudilo mě hraní na kytaru a zpěv.
Po akci „čisté zuby“ jsme měli snídani. Potom pro nás vedoucí střediska
připravila pracovní činnosti. Vyráběli jsme vázy a obrázky. Pracovala jsme
s Radkou a moc se snažila. Společně jsme se vydali na oběd do jídelny, a potom
jsme si zabalila věci a odjela domů.
Musím říci, že obavy z čehokoliv byli naprosto zbytečné. Byl to pro mě
i pro klienty skvělý a poučný zážitek se spoustou legrace. Doufám, že i příští rok
dostanou stejnou šanci si užít týden s přáteli.

S pozdravem uživatelé i zaměstnanci střediska Světlo ve Vrchlabí
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INFORMACE pro občany

Na žádost občanů zveřejňujeme údaje, které by měly sloužit ke zlepšení
účasti občanů na správě obce:


Tel.č. obecního úřadu : 491 521 606



Tel.č. starostky : 731 411 849



Tel.č. místostarostky : 731 411 848



Tel.č. starosty hasičů : 725 086 580, 724 184 255



Tel.č. informačního záchranného systému 724 184 255



E-mail : krinice@tiscali.cz



Webové stránky : www.krinice.cz

Společnost RELIEF CONSULTING s.r.o. nabízí pomoc s tvorbou
projektů financovaných z fondů EU, konkrétně v oblasti rozvoje venkova a
zemědělství. Jedná se o přípravu rozvoje venkova pro období 2007-2013 z fondu
EAFRD (Evropský zemědělský fond rozvoje venkova). Na tuto oblast je
společnost specializovaná. Kdo má ze zemědělců zájem má možnost získat
bližší informace na shora uvedenou firmu.

JOPECO spol. s.r.o., nabízí letní slevu pneumatik od 16.7.2007 do
vyprodání zásob. Tel. č. 491 423 477.

Obchodní společnost Vodovody a kanalizace, a.s. žádá občany
o pochopení, že po dobu výměny vodovodního řadu bude často zastaven přítok
pitné vody do domácností. Doporučujeme udělat si zásobu vody v ranních
hodinách pro denní spotřebu.

Původně plánovaná výměna bude prodloužena o cca 500 bm, až k budově
obecního úřadu.

Redakce Občasníku prosí čtenáře našeho plátku o příspěvky. Příspěvky
mohou být i anonymní, stačí napsat rukopisem a vhodit do schránky ve dveřích
OÚ. Pište nám i vzpomínky ze života svého i svých nejbližších.

_______________________________________________________________
Vydal Obecní úřad v Křinicích v červnu 2007, náklad 160 výtisků.
Redakční rada: Martin Šleis, Blanka Strnadová.
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