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Pokračování z minulého čísla
Vzpomínám také na jeden, pro mne nejhezčí, Silvestr v
Křinicích. Sešli jsme se k silvestrovské zábavě na sále v hospodě
u Šmídů; byl skoro plný sál, ale objednaná hudba p. Teichmana z
Broumova nepřijela. Domů se nikomu nechtělo jít, a tak se dala
dohromady improvizovaná kapela „z místních zdrojů“: p. Gajdoš –
housle, p. Čejdík – vozembouch, Pepík Zelený – harmonika, pánové
Hencl a Smola – trubka, plus někteří další. Rozjela se výborná zábava,
kterou doplňoval pitím a perličkami z křinického života pan “mamka“
Prokop za výčepním pultem na sále. Domů se šlo až ráno v pět. Když
jdou Křiničáci dohromady, tak se to vždy vydaří.
Po dokončení dvouleté zemědělské učňovské školy v Broumově Velké Vsi jsem odešel na střední školu, a domů jsem jezdil už jenom
na návštěvu. To už bylo více zážitků a zkušeností, na které si
vzpomínám, mimo Křinic. Ze svého skutečného rodiště si nepamatuji
skoro nic, svoje dětství jsem prožil v Křinicích. Proto jsem vždycky
byl, jsem a budu do smrti Křiničákem, ať se to komu líbí nebo ne.
Pokračování příště

Z jednání obecního zastupitelstva :
schválená cena za prohrnování soukromých cest pro zimu 2005/2006:
250 Kč
odsouhlaseno: vánoční balíčky pro důchodce
mikulášská nadílka příspěvek 1000 Kč.
inventarizace majetku včetně komisí
vítání občánků včetně dárků
občerstvení na adventní koncert - Kantiléna
projednáno: návrh akcí na r. 2006
zatrubení příkopů v horní části obce se spoluúčastí
SÚS
obnovení studny u Brány času
zajištění výběrového řízení na údržbu komunikace v
obci
zahájení opravy školy za finanční podpory krajského
úřad
nákup techniky na údržbu zeleně
zhotovení vlastních internetových stránek.

INFORMACE pro občany
Na obecním úřadě je možné pro všechny občany ověřovat
podpisy a listiny u pí Rosové a pí Simonové.
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SPOLEČENSKÉ AKCE
V neděli 4. prosince 2005 v 15 hod. v „Hospůdce u sládka“
v Křinicích se koná vítání občánků s adventním koncertem dívčího
souboru Kantiléna z Hradce Králové – vánoční písně a koledy. Po
koncertě je posezení s pohoštěním pro všechny občany z Křinic.
Srdečně zve Obec Křinice.

Středisko Ruce v Křinicích pořádá mikulášskou nadílku „Čert
přijde i k nám“ dne 5. prosince 2005 od 16. 30 hod. do 18. 30 hod.
Program:
hry
nadílka od čerta
diskotéka
Srdečně zveme všechny děti a rodiče.
Hospůdka u sládka v Křinicích srdečně zve na „Silvestr 2005“.
O zábavu se opět postarají již osvědčení baviči Dan a Ruda.
Vstupné 300 Kč. V ceně vstupného je
večeře, chuťovky, cukroví, káva,
půlnoční přípitek, ovar a ranní polévka.
Závazné objednávky se složením vstupného přijímáme u pana
hostinského do 10. prosince 2005.

ADVENTNÍ čas v Broumově
1. adventní neděle 27. 11. 2005
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromku na broumovském náměstí
2. adventní neděle 4. 12. 2005
Vánoční jarmark na broumovském náměstí
3. adventní neděle 11. 12. 2005
Vánoční jarmark na broumovském náměstí
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15. 12. 2005 od 19. 30 hod v Městském divadle Broumov
„Sníh na střechách“ – vánoční koncert Hudebního divadla Karlín
17. 12. 2005 od 14,30 hod. v Městském divadle
„Hvězdička Betlémská“ – Hudební divadlo Hradec Králové dětem.
Vánoční pohádka plná vánočních písniček pro děti.
4. adventní neděle 18. 12. 2005

INFORMACE pro občany
Vánoční jarmark na broumovském náměstí
od 17. 00 hod.
Adventní koncert v Klášterním kostele sv. Vojtěcha

OZNÁMENÍ
Středisko Ruce v Křinicích připravilo ve dnech
21. 11. 2005 – 20. 12. 2005
„Vánoční dílny pro školy a dětské kolektivy“
V dílnách si děti pod vedením našich lektorů zhotoví drobné
vánoční dárky, ozdoby, aranžmá nebo si upečou perníčky či jiné
cukroví. Další informace naleznete na www.krinickeprameny.cz.

SOUTĚŽ O NEJLÉPE UPRAVENÝ DŮM A OKOLÍ
I letos se sešla komise k vyhlášení soutěže, která probíhala již
v minulém roce. K loňským pěkně upraveným domům (byly opět
krásné i letos) se vybralo ještě dalších pár domů.
Opět bylo těžké určit pořadí. Vybrané domácnosti obdrží v
příštím roce opět odměnu – květiny k osázení. Všem, kterých se to
týká, dáme na jaře včas vědět.
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Perlička roku - co se také může stát ?
To, že se v naší obci vandalismus nezastavil, může každý nejlépe
posoudit sám. Avšak taková událost, jako je okradení zloděje
zlodějem, je mimořádná, a ta se v naší obci v minulých týdnech
opravdu přihodila. Věřte, nevěřte!

POZNÁMKA redakce: Děkujeme za příspěvky „Vás občanů“ do
„Občasníku“.
Příspěvky nechávejte v poštovní schránce obecního úřadu.

Vydal Obecní úřad v Křinicích v listopadu 2005, náklad 160 výtisků. Grafická úprava ve
spolupráci se Střediskem RUCE v Křinicích.
Redakční rada: Libuše Rosová, Blanka Strnadová
NEPRODEJNÉ!
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