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750 let od založení obcí
na Broumovsku
K určení stáří vesnic na Broumovsku, respektive k přesným
datům jejich založení, nemáme v dobových pramenech příliš o co se
opřít. Víme, že kolonizace Broumovska byla plánovitě řízeným dílem,
započatým pravděpodobně krátce po polovině 13 st. , a na jeho konci,
alespoň v hrubých rysech, také dokončeným. Originální zakládací,
přesněji možná řečeno pověřovací listiny, kterými majitel dosud
nedotčeného území, břevnovský opat vymezil jednotlivým lokátorům
s jejich lidmi prostory k osídlení, se nedochovaly. O co méně se
ovšem k této „německé“ kolonizaci dochovalo původních pramenů, o
to více vzniklo teorií, interpretací, účelových dezinformací a z nich
vyplývajících přežívajících omylů.
Jediné, o co se můžeme opřít, jsou zápisy, které se dochovaly na
zadní desce kodexu nazvaného „Super Cantica canticorum“. Jedná se
o pozdější pergamenový opis, nebo spíše jakýsi výtah z oněch
předpokládaných zakládacích listin, zhotovený opatskou kanceláří,
dochovaný jen vzácnou náhodou při jeho druhotném použití. Ze
zápisu vyplývá, že jedinou vesnicí na Broumovsku, která má nesporné
oprávnění k letošním oslavám, jsou Křinice, jejichž vysazením byl 4.

9. 1255 pověřen jakýsi Konrád. V souvislosti s jeho pravomocemi
jsou zde zmíněny i okolní vsi, bohužel ne jmenovitě. Pár dní před
Konrádem, 31. 8., byl kolonizační činností pověřen i jistý Němec
Frichelo. “Jeho“ území je vymezeno řekou Stěnavou a dvěma potoky,
jejichž uvedené názvy však, opět bohužel, upadly posléze
v zapomnění. O kterou z vesnic by se v případě Frichela mohlo jednat,
se tak můžeme pouze dohadovat.

PROGRAM OSLAV 750 let založení obce Křinice
22. – 24. července 2005
Pátek 22. 7.

16. 00 koncert u Pomníku padlých
17. 00 zahájení oslav
20. 00 sál Hospůdky u sládka – potlach

Sobota 23. 7.

09. 00
09. 30
10. 00
10. 30

řazení průvodu u Pomníku padlých
průvod na hřiště a zahájení jarmarku
svěcení praporu
vystoupení
folklorního
souboru

„KVÍTEK“
11. 30 koncert „Broumovanky“
13. 00 vystoupení
folklorního

souboru

„KVÍTEK“
14. 00 koňský parkur
14. 00 restaurace
Amerika

–

„Country

Dostálové“
16. 00 restaurace Amerika – SOKOLNÍCI
17. 00 tančíme a zpíváme na sále
v Hospůdce u sládka
22. 00 velký ohňostroj
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Po celý den jarmark uměleckých řemesel ve škole ve „Středisku
RUCE“ s výstavou starých fotografií,
prodej upomínkových předmětů s občerstvením na hřišti, ve
škole, v restauraci „Amerika“ a v „Hospůdce u sládka“
Něděle 24. 7.

09. 00 hřiště – hodnocení oslav,
přátelské posezení s občerstvením
12. 00 seskok parašutistů – závěr

Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na vaši návštěvu.
INFORMACE pro občany
Povodeň.
Náhlá povodeň překvapila 15. června 2005 naši obec i občany.
Za několik málo minut přívalový déšť zvedl hladiny, zvláště v horní
části vesnice, kde v minulosti jsme záplavy neznali. K žádným velkým
škodám nedošlo. Poděkování zaslouží SDH Křinice, jehož členové
dobrovolně a nezištně pomáhali občanům a po dobu bezmála 4
nočních hodin sledovali stav v obci.
Nenadálý přívalový déšť, které díky ozónové díře budou stále
častější, nám jasně ukazuje, že jakékoliv zábrany, ploty, okrasné
zařízení zahrádek není jenom krásné, ale zapříčiňuje i následné škody
na našem soukromém majetku.
Průzkum objektů v obci Křinice.
V průběhu roku 2005 se bude provádět v rámci úkolu
Ministerstva kultury ČR „Dokumentace Broumovského, klasicistního
statku s důrazem na pramenné prvky“. Prosíme, abyste to vzali na
vědomí. Za NPÚ Pardu-bice se v obci budou pohybovat Antonín
Rubáček a Alexandr Skalický.
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Jste připraveni na zimu?
Do 31. 7. 2005 je možnost se přihlásit na obecním úřadě
s požadavkem o vyčistění komínu před zahájením topné sezóny.
Jak s komunálním odpadem.
 Mimo platby základní, za odpad každého obyvatele obce je
další povinností ukládat odpad na místech k tomu určených – sběrné
nádoby (kontejnery) označené logem.
 Je zakázáno odkládat komunální odpad mimo místa k tomu
určená.
 Nebezpečné odpady ke kontejnerům nepatří ( jako jsou
eternit, televizory, lednice, železo, akumulátory, pneumatiky,
velkoobjemové plasty) – jsou vyhlášeny svozy (jaro, podzim)
Ještě jen pro zajímavost informace pro vás :
Martínkovice 300 Kč za osobu
Broumov 480 Kč za osobu

SPOLEČENSKÉ AKCE

Zveme vás do restaurace „Amerika“ v Křinicích na taneční večery

16. července 2005 sobota
13. srpna 2005 sobota
17. září 2005 sobota
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Odvoz do „Ameriky“ od MěÚ Broumov v 19 hod, v 19.30 a ve 20
hod.
Odvoz zpět zajištěn.

POZNÁMKA redakce :Vítáme příspěvky našich občanů
do „Občasníku“.
Příspěvky nechávejte v poštovní schránce obecního úřadu.

Vydal Obecní úřad v Křinicích v červenci 2005, náklad 150 výtisků. Grafická úprava ve
spolupráci se Střediskem RUCE v Křinicích.
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