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A nyní něco z poválečné historie.
Pár vzpomínek z dětství v Křinicích od našich obyvatel, kteří se
stále rádi do Křinic vrací.
1. část:
Do Křinic jsem poprvé přišel, když mi bylo čtyři a půl roku, na
Nový rok 1948. Pamatuji si, že ten den byla v obci menší povodeň a
pod kovárnou u domu paní Johnové byla zaplavena silnice a my jsme
s maminkou museli jít až kolem Tomkova statku.
Ve školním roce 1948 – 49 jsem chodil do mateřské školy, která
byla ve vilce proti hasičské zbrojnici ( nyní tam bydlí pan Steiner
Mirek). Moc se mi tam líbilo, ale na jméno paní učitelky si již
nepamatuji.
Od roku 1949 jsem chodil do základní školy v Křinicích. Začínali
jsme u soudruha ředitele Vítka a po něm ředitelovala paní Květa
Fialová. Moc rád vzpomínám na pana učitele Františka Volhejna, byl
na nás přísný, ale my jsme ho měli rádi. Do třídy s námi chodil Tibor

Šimčík, který byl vždy u každé lumpárny a pan učitel ho „vyplácel“
pravítkem. Když se Šimčíkovi stěhovali z Křinic, tak se přišel Tibor
s panem učitelem rozloučit a plakali oba.
Konaly se zde urputné hokejové zápasy „dolejšáků proti
hořejšákům“ (hranice byla u školy a páni Machové se vždy
rozhodovali kam se přidají), které se hrály nejprve na rybníku u
Kábrtů a potom mnoho let na rybníku za školou u Zelených.
Od šesté třídy jsme nastoupili na osmiletou základní školu do
Broumova. První rok jsme bez problémů chodili do školy pěšky. Od
roku 1955 začal jezdit autobus, kterému jsme jednoznačně dávali
přednost pro cestu do školy tam i zpět. A tak jsme v Broumově na
nádraží často čekali na autobus domů i dvě hodiny ( a bojovali jsme
s klukama z Rožmitálu, kteří na tom byli stejně), než bychom ty 3
kilometry došli pěšky. „Nám to bylo jasné, jen rodiče to špatně
chápali.“
Pokračování příště
Oslavy 750 let trvání obce Křinice skončily
Jak jsme měli všichni možnost vidět a zúčastnit se tohoto
významného výročí, lze konstatovat, že to byla akce, která přesvědčila
i ty, kteří této akci nepřáli, že poctiví a pracovití občané naší obce
dokážou udělat slavnost, která je hodnocena a konzultována nejen
v Evropě, ale v celém světě. Důkazem toho jsou děkovné dopisy
z Austrálie, z Německé spolkové republiky i sousedního Polska.
Oslav se zúčastnilo 2 500 – 3 000 lidí. Nejstarší účastník z ciziny
byl pan Scholz z Austrálie, který ještě nezapomněl mluvit česky.
Celkem se zúčastnilo 46 krajanů z Německé republiky a 9 lidí
z Polska. Krajané průvod zpestřili původními Broumovskými kroji.
V přátelském duchu proběhla beseda na sále v „Hospůdce u sládka“.

Všechny doprovodné akce oslav proběhly ke spokojenosti účastníků a
poděkování patří všem , kteří tuto akci zajišťovali.
Nelze zapomenout ani na finanční pomoc závodů Broumova,
Litomyšle a Březové včetně podnikatelů z obce. Finanční pomoc
přesáhla výši 100 000,- Kč
Úspěšně oslava dopadla i proto, že se na ní podílelo 82 občanů
nejen z naší obce, ale i z Broumova a okolí.
Organizační skupina splnila svoje poslání a její členové se
aktivně vlastními návrhy a připomínkami na celé akci podíleli.
Oslavy 750 let vzniku obce Křinice daly základ pro budoucí
pokolení, daly podnět k odstranění nedůvěry mezi námi a občany,
kteří z obce po II. světové válce museli odejít. Je navázáno nové
přátelství, které bylo po dobu 60ti let přerušeno. Bude nyní na nás,
zvláště na mladých, abychom pokračovali.
starosta obce
INFORMACE pro občany
Pojede se závod horských kol – Mistrovství ČR „RALLY
SUDETY“ – dne10. září 2005 v dopoledních hodinách. U restaurace
Amerika bude občerstvovací stanice. Doporučujeme využít této
příležitosti a podívat se na špičky v jízdě na horských kolech.
Český zahrádkářský svaz,
základní organizace v Teplicích nad Metují pořádá
REGIONÁLNÍ ZAHRÁDKÁŘSKOU VÝSTAVU
V Teplicích nad Metují v sále hotelu Sokol a přilehlých parcích
ve dnech
2 – 4. září 2005

Expozice zahrádkářských organizací broumovsko-polického
výběžku včetně citrusářů, kaktusářů, bonsajistů, květinářů, organizací
myslivců, rybářů a včelařů.
Představí se řezbáři za širokého kraje. Svoji šikovnost předvede
řezbář motorovou pilou. Stánkový prodej zahrádkářských potřeb
zajištěn. Zahrádkářská poradna po celou dobu výstavy. Soutěže o
nejhezčí dětský obrázek a exponát.
V pátek slavnostní zahájení v 8:00 hod. s vernisáží za účasti
zástupců města s vystoupením mažoretek
V sobotu 3. září výstava historických vozidel.
Otevřeno denně od 8:00 do 18:00 hodin
Po dobu výstavy bude mimořádná zastávka motorového vláčku u
pošty. Po celou dobu výstavy bude možná projížďka na koni a
v kočáře.
Vstupné 20,- Kč, děti do 15 let zdarma
Pořadatelé se těší na vaší účast
Publikace „Křinice 750 let“
Každá domácnost v obci obdrží publikaci „Křinice 750 let“
současně s občasníkem – srpen 2005 – zdarma.
Připomínáme občanům !!!
urychlené zaplacení odpadů pro rok 2005. Ještě jich pár je a
určitě každý ví koho se to týká. Pokud si někdo není jistý, může se
informovat osobně na obci ve středu 24. 8. 2005 v odpoledních
hodinách

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