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Pokračování z minulého čísla

Hned vedle stojí zbylé dvě budovy statků čp. 3, jehož originální plány
z roku 1854 byly náhodně nalezeny v roce 2002.
V dalším dvorcovém statku čp. 6 se dochoval prakticky nedotčený
výměnek čp. 7, ještě do roku 2002 stála i původní dřevěná stodola, ale
kvůli velmi špatnému stavu byla rozebrána. V blízkém sousedství se
nalézá další statek ve dvorcovém uspořádání, zvaný Töiberův.
Ukázkovou stavbou typické architektury Broumovska je i dům čp. 237
s jednotnou střechou, který vzniká díky citlivé rekonstrukci
respektující původní styl a řemeslnou práci. Architektonickou
zajímavostí je zvětší části dochovaný statek čp. 18 s arkýřem na
čtyřbokých pískovcových sloupech tvořících reprezentativní loubí.
Rovněž výměnek čp. 19 z roku 1836 je téměř v původním
stavu.Naproti přes silnici je další dochovaný soubor budov čp.
199/200 a hned za křižovatkou čp. 194, které nese dataci 1779.
Ačkoliv byly mnohé s těchto statků přestavěny a ráz některých budov

poznamenala výměna původních oken za nevhodná okna městského
typu, objekty mají nadále silnou vypovídací hodnotu.
Pokračování příště

Příspěvky našich občanů :
30 je hodně nebo málo?
6.května 2006 se uskuteční jubilejní 30tý ročník pochodu
Hvězdeckým pohořím, který od samého začátku až do dnešního
třicátého ročníku zajišťují pod hlavičkou Sokola Křinice dobrovolníci
z řad sportovců, hasičů, občanského sdružení, školy v přírodě / v
letech minulých/, zkrátka obětaví občané naší obce. Pochod
Hvězdeckým pohořím je akcí, která přežila Broumovskou padesátku a
všechny další pochody na Broumovsku. Řadí se k takovým
pochodům jako je Borovská 50, Polický vandr, kterým svým stářím
konkuruje.
Vzpomínám na jeden z prvních pochodů, kterého se zúčastnilo 17
účastníků. Trasa se připravovala za pomoci lesních dělníků a vedla
tehdy pod skalama, pod vrchním šoulákem a cíl byl v písníku nad
Amerikou. Řada organizátorů již tady mezi námi není a přesto bych i
jim rád poděkoval. Letošní jubilejní ročník je třeba hodnotit se
vzpomínkou na tyto zakladatelé, kteří by rozhodně měli radost, že tato
akce tak dlouho vydržela a jistě vydrží.
Dokumenty jako jsou fotografie a videokazeta nám vzpomínky
vracejí. Není nic hezčího, než vidět záznam maminky, která si líže
rány pochodu a při tom jí pomáhají děti, které jsou již také nyní
maminkami a za pár pochodů z nich budou babičky čekatelky. Nelze
vzpomenout na babičku Jansovou a paní Zbudilovou, které už v
pokročilém věku zdolávaly trasu jak mladé holky. Vandr Hvězdeckým
pohořím je závislý na počasí, příroda je vždy krásná a její krásu
umocňuje počasí. Pouze jeden ročník byl přerušen velikou bouřkou,
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kdy jsme účastníky z trasy sváželi zpět do místa startu a cíle. A právě
na tento ročník se vzpomíná nejčastěji. V prvních ročnících bylo
možné se na pochodu potkávat se stádem jelenů, divokých prasat, ale i
helikoptérou, která prováděla těžbu dřeva napadaného kůrovcem.
Za 29 ročníků obšlapalo trasy našeho pochodu 10.440 pochodníků,
kteří poznali krásu Hvězdeckého pohoří .- státní přírodní rezervace, ve
kterém je stále co poznávat a obdivovat.
Děkuji všem lidem, kteří po dobu 29ti roků této krásné akci věnují
jeden den v roce, jejich vitalita je obdivuhodná a vytrvalost až k
nevíře. Věřím všem lidem, kteří se na akci podíleli, že i 30tý ročník
zvládnou ke spokojenosti účastníků a vykročí šťastně do dalších
ročníků. K tomu je třeba zdraví, odvahu, optimismus a víru v dobré
lidi, které v Křinicích máme.
Všichni si vezměme příklad z matky přírody, to vše Vám přeje
jeden ze zakladatelů pochodu Hvězdeckým pohořím.
starosta obce

Vážení spoluobčané,
už i do naší vesnice dorazilo jaro. Nejdříve trochu překotně, ale voda
brzy všude opadla, a tak se věnujeme jiným předjarním činnostem.
Asi už není jediná domácnost, kde by se v kuchyni za oknem
nevyhřívaly na sluníčku hlízy begonií nebo sazenice muškátů. Podle
vyhodnocení nejupravenějších rodinných domků, které mám na
podzim připravila redakční rada občasníku je jasné, že toto již umíme
na výbornou. Co kdybychom se začali věnovat něčemu dalšímu, co
vzhled naší vesnice utváří možná i větší měrou?
Mám na mysli stromy. Nejen ty, které sázíme, abychom po několika
letech začali sklízet jejich ovoce, ale hlavně ty, které tady rostly než
jsme se narodili a které tady porostou, když už my tady nebudeme. To
znamená lípy, břízy, olše, javory a jasany, které rostou kolem potoka,
v našich zahradách i kolem silnice. Péčí o tyto stromy máme možnost
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předat něco našim dětem a vnoučatům. Zanechat pro ně stromy v
takovém stavu, aby i oni měli jednou nad hlavou krásnou velkou lípu
nebo javor. Třeba si pod ně jednou dají lavičku a za hezkého letního
večera vytáhnou staré rodinné fotky, na kterých budeme my a věnují
nám láskyplnou vzpomínku. Dle zákona o ochraně přírody a krajiny je
to tak, že stromy se mohou kácet pouze ze závažných důvodů a po
vyhodnocení jejich funkčního a estetického významu. Péče o dřeviny
je podle tohoto zákona povinností vlastníků, ale poškození dřevin se
považuje za správní delikt a hrozí sankce do výše 10 000,-.Kč.
Jenže jak se v tom máme vyznat? Je to jednoduché. Závažný důvod ke
kácení je snížení bezpečnosti naší nebo našeho majetku, který se nedá
odstranit nijakým pěstebním zásahem. Tím se myslí rozsáhlé dutiny
ve kmeni, poškození kořenů nebo chybné větvení v koruně, kdy hrozí
odlomení silné větve a které se nedá nevyřešit instalací bezpečnostní
vazby. Závažným důvodem není to, že musíme hrabat listí, sbírat
spadlé větvičky nebo zavřít okno, když začnou ve vzduchu létat
semínka bříz nebo topolů. A co se myslí poškozením dřeviny? Podle
České inspekce životního prostředí každé neodůvodnitelné odstranění
větve o průměru větším než 10 cm. Z toho jasně vyplývá, že bychom
měli starost o velké stromy svěřit odborníkům. Ale pozor, odborníkem
není ten, kdo na strom vyleze s vlastní motorovou pilu. Odborník by
nám měl předložit platnou arboristickou licenci. Mimo jiné se řezy
dřevin neprovádí motorovou pilou ale tzv. pinohou, což je ruční pilka
o délce asi 20 cm připevněná na dvoumetrové násadě. Navíc je moje
zkušenost jako vlastníka jednoho z nejshnilejších stromů v Křinicích
taková, že odborníci jsou podstatně levnější. Kácení se provádí v době
vegetačního klidu, to je od začátku listopadu do konce března a řezy
dřevin zase v době vegetace, to je od května do září.
A co dodat na závěr? S péčí o opravdu velké stromy nám pomůže
CHKO. Vloni zaplatili ošetření dubu u manželů Lenky a Ládi
Steinerových, dubu na pozemku pana starosty, tří lip při vjezdu do
vesnice od Krymzu a asi nejstaršího stromu v Křinicích, lípy proti
vjezdu do Křinic od Cíglu. S péčí o stromy o něco menší by nám
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finančně mohla pomoci obec. Kdybyste si s péčí o dřeviny nevěděli
rady, na obecním úřadě vám jistě rádi poradí.
S přáním pěkného jara
Yvona Eliášová, Křinice 250

INFORMACE pro občany

Obec Křinice spolu s Hasiči a Sokolem
pořádají
v sobotu 6 května 2006
od 8 hodin na hřišti v Křinicích
30. ročník Pochodu Hvězdeckým pohořím
spojený
s Mezinárodní soutěží hasičských družstev
o Pohár starosty
Po celý den zábavný program - soutěže pro děti a dospělé, ukázky
soutěže jezdeckých koní, projížďky, vystoupení sokolníků, seskok
parašutistů a jiné.
Občerstvení zajištěno: vepřové maso, guláš a Křinické koláče
k tanci i poslechu bude hrát hudba ELKA
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V souvislosti s naplňováním programu projektu
„Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy – Centrum
poradenství pro rodinu a děti“
od měsíce dubna 2006 rozšiřuje své poradenské služby
Centrum poradenství pro rodinu a děti
se sídlem : Broumov, Třída Soukenická 16

(1. poschodí).

Každý 4. čtvrtek v měsíci v čase od 13:00 do 15:00 bude bezplatně
poskytováno pedagogicko-psychologické poradenství pro děti i
dospělé.
Službu zajišťuje PhDr. Zdeňka Rejtharová s níž je možno předem
telefonicky domluvit termín návštěvy na čísle : 491 426 036

Oficiální internetové stránky obce
Obecní úřad Křinice informuje občany, že oficiální internetové
stránky obce fungují na adrese www.krinice.cz. Máte-li možnost,
podívejte se na ně a sdělte nám, co byste na nich uvítali.

Nabídka bezdrátového připojení k internetu pro občany
Bezdrátové připojení k síti Broum.NET /24 hodin - 7 dní/
Trvalý časově neomezený přístup k internetu za 320 Kč./ měsíc (vč.
DPH).
Informace : www.broum.net
Ing. Libor Bohadlo, U Horní brány 64, Broumov
tel.č. 491 522 924, 608 244 461
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Pálení čarodějnic
Dne 30. dubna se budou pálit jako tradičně čarodějnice na obvyklém
místě - za památníkem padlých.
Všechny srdečně zveme!
Volby
Dne 2. a 3. června 2006 se konají volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Volební místo v naší obci bude
v prostorách bývalé školy.

Nabídka
Obec Křinice nabízí Škodu Favorit za částku 5.000,- Kč. Pokud má
někdo zájem, napište si žádost a podejte ji na obecní úřad v místě.
Každý žadatel bude poté vyzván k dalšímu jednání.Termín podání
žádostí je do 10.5.2006

Humanitární sbírka
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním
úřadem připravuje humanitární sbírku
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Domácí potřeby-nádobí, skleničky atd. vše jen funkční
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Termín sbírky bude 11.5.2006 od 9 hod - 11 hod
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Věci připravte u silnice před domy.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která
poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a
dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.
Více na www.diakoniebroumov.org
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci leden,únor, březen, duben a květen oslavili a oslaví svá
jubilea tito naší spoluobčané:
Horáčková Zdeňka
Novotná Milada
Andrýsová Marie
Matějů Pavel
Dašková Jiřina
Králová Marie
Dašek Karel
Burdichová Marie
Šleis Martin
Horáček František
Židová Drahoslava
Škopová Josefa
Harvišová Věra

Hendrichovská Emilie
Šleisová Antonie
Steinerová Antonie
Pamánek Josef
Poláček Václav
Hendrichovský Jan
Černý Vlastimil
Burdich Hubert
Kadrmasová Ludmila
Strauchová Alžběta
Pustaiová Helena
Geisler František
Romanová Bedřiška

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a
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rodinné pohody . Oslavencům, kteří měli narozeniny v měsících leden,
únor a březen se velice omlouváme za zpožděnou informaci.

Vydal Obecní úřad v Křinicích v únoru 2006, náklad 160 výtisků. Grafická úprava ve spolupráci
se Střediskem RUCE v Křinicích.
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Strnadová
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