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Pokračování z minulého čísla

Vesnicí projedeme až na křižovatku k pomníku padlým v 1. a 2. světové válce, jenž byl v roce 2002 nákladem obce
obnoven. Nad pomníkem jsou vidět zbytky kdysi největšího křnického statku, bývalé šolcovny. Dnes ji připomíná
jen vzrostlá lípa, která byla vysazena u vjezdu do statku, jak bývalo na Broumovsku obvyklé. Stojí zde také kašna,
která byla v minulosti napájená dřevěným vodovodem od Samot, dodnes však nedochovaným. Dochovaly se však
části dřevěného vodovodu v horní části obce, který napájel vodojem v klášterní zahradě a kašnu na náměstí
v Broumově. Speciální vrták, kterým byly vrtány kmeny pro vodovodní trubky, je ve sbírkách broumovského
muzea. Moderní dodnes funkční vodovod byl v Křinicích vybudován v 1910 a napájen je z vodojemu umístěného
nad Pánovou cestou ve svahu Broumovských stěn.
Pokračování příště

VANDALISMUS NEBO DEBILISMUS?
Již po několikáté sděluji všem čtenářům našeho Občasníku, jaké škůdce máme v naší hezké obci. Chtěl
bych opravdu poprosit všechny občany, aby věnovali pozornost těm, kteří ničí to co samy nevysázeli, ale rádi ničí.
V letošním roce jsme opravili výsadbu alejí u obecních cest, podívejte se na „Hvězdeckou cestu“, jak siláci
lámou mladé jasany, olše, jeřáby – proč? Proto, že mají sílu po požití alkoholu nebo proto, že jsou silnější než
příroda. Těmto bych chtěl připomenout, že „příroda je moudrá a nesmrtelná“. Jen, aby až ten vandal nebo
přiléhavěji „debil“ bude ve stáří hledat klid a stín, tak ho nenajde, bude pozdě litovat!
Čistým debilismem je již dlouhotrvající poškozování květinové výsadby u autobusových čekáren. Již od
jarní výsadby nejméně čtyřikrát jsou vyrvány a vyházeny květiny a zničené truhlíky.
Obec je proti tomuto vandalovi zatím bezmocná. Je skutečností, že vandal prochází spodní část obce od
hospůdky po zastávku „Křinice dolní“ kde tento svůj exhibionistický výstup
provádí. Je dále zjištěno, že tento
vandal škodí v pátek, kdy odchází z Hospůdky u sládka. Proto, aby tento nešvar skončil zakoupí obec digitální
kamery, a po projednání s VČE budou květiny ošetřeny el. proudem. Toto dáváme na vědomí těm, kdo se chystá
ničit zeleň na autobusových čekárnách. Situace je již tak vážná, že obec vypisuje odměnu za dopadení škůdce ve
výši 1.000 Kč. Ohlášení vandala bude naprosto anonymní. V pravomoci obce bude po zjištění vandala požádat
soud o přezkoumání IQ škůdce a rozhodnout.

Starosta obce

HASIČI
Ze života Křinických hasičů. Po zimní přestávce, kdy jsme chodili hlídat jen teplotu do zbrojnice, aby
nezamrzla voda v cisterně, jsme konečně mohli začít s nácvikem na soutěže. První jako už tradičně je Pohár
starosty,
který
byl
již
22.
ročníkem.
Tohoto
poháru
se zúčastnilo 20 družstev – 13 mužů a 7 žen. Kromě soutěže jsme zabezpečovali
i občerstvení. Patron hasičů svatý Florian nad námi držel ochrannou ruku, jak ve sportovním štěstí, tak nám přálo i
počasí.
Výsledky soutěže :
Ženy

Muži

Polsko

1. Bezděkov

Křinice

2. Křinice

Martínkovice

3. Hejtmánkovice

VEBA 02

4. Božanov

Hejtmánkovice

5. Rožmitál

VEBA 01

6. Otovice

Bezděkov

7. Martínkovice

Rožmitál

8.

Ratno Dolne

9.

Otovice

10.

Suchý Důl

11.

Dziakoviece

12.

Tlumaczov

13.

Božanov

V sobotu 20.5.2006 jsme se zúčastnili okrskové soutěže a Poháru starosty Božanova.
Muži :

Ženy :

Okrsek

7. místo

1. místo

Pohár

2. místo

1. místo

Tímto bych chtěl poděkovat soutěžícím, lidem ve stáncích a p.Šulcovi, který nám připravil velmi chutné
maso. Tohoto výsledku nelze dosáhnout jenom nácvikem a úsilím hasičů. Je zapotřebí i dobré techniky a tu obec
letos zakoupila. Je to nově postavená stříkačka se zesíleným motorem, kterou postavili dva Pepíci Zelení, a za to
jim patří hasičské poděkování.
Starosta SDH

PODĚKOVÁNÍ

Vážení představitelé OU,
Sdružení
zdravotně
postižených
Broumov,
vám
děkuje
za
na činnost naší organizace, který bude použit ve prospěch zdravotně postižených členů.

finanční

příspěvek

Finančního příspěvku od vás si vážíme, nesetkáváme se s takovým pochopením, zdravotně postižení nejsou
atraktivním spolkem.
Přejeme vám hodně úspěchů ve vaší nelehké práci i osobním životě.
Sdružení zdravotně postižených Broumov
Vážený pane starosto,
v loňském roce jsme se zúčastnili oslav 750. let založení obce Křinic. Minulou sobotu jsme byli v Křinicích
na 30. ročníku Pochodu Hvězdeckým pohořím. Nelitujeme. V obou případech jsme byli překvapeni dobrou
organizací zajímavým programem a milým prostředím - vzorně uklizená obec - veselý, spokojení návštěvníci
mezi něž patříme i my. Dobře jsme se my i vnoučata bavili a z obou akcí si odnášíme hezké a trvalé vzpomínky.
Chceme Vám i ostatním spolupracovníkům touto cestou poděkovat za uspořádání takových akcí i za úsilí při
obnově kulturní krajiny, obnovu památek v obci a ostatní činnost ve prospěch občanů. Je vidět, že i malé obce
mají svou kulturu a mohou být vzorem pro mnohá města. Přejeme vám, aby vám tato aktivita vydržela. Do vaší
další práce i v soukromých životech vám přejeme hodně zdraví a elánu.

S pozdravem manželé z Hronova

INFORMACE PRO OBČANY
Na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a v souladu s
ustanovením § 3, čl. 2 Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví
podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě posouzení
situace ve vývoji četnosti událostí evidovaných Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje jako
požáry v přírodním prostředí vyhlašuje od 24. července 2006 - Období mimořádných klimatických podmínek.
Období mimořádných klimatických podmínek vyhlašují z důvodu dlouho trvajícího sucha a s ohledem na
měsíční předpověď počasí, kterou vydal český hydrometeorologický ústav. V období mimořádných klimatických
podmínek je nutné k zajištění požární bezpečnosti dodržovat povinnosti stanovené v příloze č. 1 Nařízení
Královéhradeckého kraje č. 3 z roku 2002 ze 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární
ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.Období mimořádných klimatických podmínek počíná dnem
jeho vyhlášení a platí až do odvolání.
Královéhradecký kraj
Ing Pavel Bradík
hejtman Královéhradeckého kraje
tel. 495 817 222

Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 13. července 2006 o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí.
II.
Podle § 3 odst. 1 zák.č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí vyhlašuji volby do zastupitelstev
obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a stanovím dny jejich konání na
pátek a sobotu 20. a 21. října 2006.

Prezident republiky
Klaus v.r.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci červnu, červenci a srpnu oslavili a oslaví svá jubilea tito naši spoluobčané :
Heinzel Pavel

60 let

Klimeš Josef

73 let

Celbová Květuše

74 let

Heinzelová Maruška

73 let

Černá Miroslava

60 let

Tomková Ludmila

83 let

Machová Věra

84 let

Žid Jan

78 let

Tylš Ladislav

74 let

Repka Imrich

72 let

Podstata Jaromír

76 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a rodinné pohody.
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