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Čas letí jako bláznivý a za několik málo týdnů budeme
vzpomínat na vznik života v této naší krásné obci. Členové obecního
zastupitelstva v současné době věnují svůj čas přípravě a vydání
informačního bulletinu, ve kterém bude z historických dokumentů
podán přehled o vývoji obce. Tento dokument je jako první a jediný,
kde bude vývoj obce zachycen nejen pro poznání minulosti, ale hlavně
proto, abychom z poznání minulosti si vytvořili současnost a
budoucnost našim dětem i vnoučatům.

Založení a poloha vesnice
Dle vlastivědné práce Patera Laurenze Wintra, vydané Spolkem
učitelů pro německý školní okres Broumov v roce 1894, došlo
k písemně doloženému založení Křinic v roce 1255. Jsou uváděni dva
kolonisté, jmény Weyker a Konrad. Opat břevnovského kláštera
Martin rozhodl v souladu s královskou vůlí, aby vesnice byla založena
dle práva německého, což znamenalo, že noví sedláci drželi pozemky
a pole nikoliv pouze jako nájemníci, ale jako smluvní kupci těchto
majetků. Což rovněž znamenalo, že nižší soudní moc byla
vykonávána vlastními sudími, rychtáři, dále toto právo obsahovalo i

takové svobody, které jiným sedlákům v tehdejších časech
nepřináležely. Noví sedláci po dobu 16 let byli zbaveni všech dávek.
Konrad založil usedlosti na spodním toku Krimsu, Weyker na
tom samém potoce, ovšem podstatně výše. Zakládací listina, nalézající
se v Břevnovském klášteře, uvádí 4. září 1255 jako den založení.
V pozdějších písemnostech je obec uváděna jako Weykarsdorf,
Weykersdorf a konečně jako Wekkersdorf. Dr. Rosezin ve své práci
„Okres Broumov“, vydané v Liberci v roce 1940 míní, že uvedený
Weyker byl prvým rychtářem obce.
Pro polohu vesnice byl rozhodující tok potoka, kterého
prameniště je v lukách za myslivnou na úpatí pohoří a která na dolním
konci nesl pojmenování Kryms. Tento potok má několik
pozoruhodných přítoků, tak pravobřehý olšový potůček, levobřežně
odtoky z rybníků Šlégl, Katovny a Cíglu.
Před započetím osídlování byl celý prostor hustě pokryt lesy.
Mýcení lesů a tvorba pozemků započala na spodním toku potoka, tedy
od Krimsu vzhůru. Již kolem roku 1500 sahaly kultivované pozemky
na severní straně až k dnešním okrajům lesů, na jižní straně daleko do
dnešní horní polohy osídlení. Kolem roku1560 bylo ukončeno mýcení
lesů. Při budově selských obytných a hospodářských stavení se
hledělo především na pevnost podkladních vrstev a potřebu blízkosti
zdroje vody. Tak došlo k tomu, že i když se osídlení vine v závislosti
na tvaru toku potoka, vzdálenosti budov od potoka a pozdější obecní
cesty jsou rozdílné. Dnešní dvory však nestojí všeobecně na místech
původních sídel. Častokráte po požárech a jiných přírodních
katastrofách byly dvory nově budovány na přilehlých parcelách.
Dnešní samoty u Šléglu (1550), Cíglu či již zaniklých „Pušhojsrů“
(1900) byly založeny až později.
750. let založení obce – přípravy
Oprava Křížové cesty – klekátka u zastavení (kaple sv. Hubert).
Nátěry zábradlí u všech mostů.
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Celkový úklid obce.
Předběžný program oslav
Pátek 22. 7. 2005 – vystoupení dětí ze základní umělecké školy
Broumov, položení věnců u památníku padlých se vztyčením obecní
vlajky, zakončení nástupem ostrostřelecké gardy. Od 20 hod. setkání
občanů, rodáků a původních obyvatel, spojené s potlachem,
v Hospůdce u Sládka.
Sobota 23. 7. 2005 – průvod od Kovárny na hřiště, kde bude
vysvěcen prapor a znak obce. Na hřišti bude bohatý program, ve
Středisku RUCE a na zahradě kolem se bude konat „Druhý tradiční
Křinický řemeslný jarmnark“. V průběhu dne budou probíhat další
akce i v Hospůdce u Sládka a v restauraci Amerika. Ve večerních
hodinách se uskuteční v případě příznivého počasí ohňostroj.
Neděle 24. 7. 2005 – v dopoledních hodinách je připraven
program na hřišti, ve Středisku RUCE bude pokračovat výstava, a na
závěr bude seskok parašutistů.
Přejeme každému návštěvníkovi dobrou zábavu.

Rozpočet obce na rok 2005 (v tis. Kč.) :
Příjmy :
Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 400
Daň z příjmu fyz. osob
Příjmu práv. osob
Daň z přidané hodnoty

200
500
700
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Poplatek ze psů
Daň z nemovitostí
Dotace – KÚ
Ukládání odpadů
Příjmy z úroků
Splátky půjček
Příjmy z pronájmu
Příjmy z prodeje
Příjmy z prodeje ost. nem.
Obecné příjmy
Použití z roku 2004
CELKEM příjmy

5
500
5
100
40
100
80
30
300
78
495
3 533 tis. Kč.

Výdaje :
Vnitřní správa
Požární ochrana
SPOZ+důchodci
Kultura
Knihovna
Tělovýchova
Školství-ZŠ (fa MěÚ Broumov)
Údržba, opravy, budovy
Projektová dokumentace
Údržba památek
Oslavy výročí-prapor, vlajka, znak
Veřejné osvětlení
Bytové hospodářství-údržba
4

673
50
30
100
5
30
97
193
120
45
200
300
240

Odvoz odpadů
MK- údržba, opravy
Ochrana přírody
CELKEM výdaje

200
1100
150
3 533 tis. Kč.

PODĚKOVÁNÍ
Dne 7. května 2005 proběhl „Pochod Hvězdeckým pohořím“
s okrskovou soutěží hasičů a Pohár starosty obce Křinic se zahraniční
účastí (Polsko – Ratno Dolne). Děkujeme sportovcům za úspěšný
průběh akcí s občerstvením.
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VÝSLEDKY SOUTĚŽE HASIČŮ
ŽENY
Okrsková soutěž – pořadí :
1. místo
Křinice
2. místo
Hejtmánkovice
3. místo
Martínkovice
4. místo
Božanov
5. místo
Bezděkov
Pohár starosty – pořadí :
1. místo
Křinice
2. místo
Hejtmánkovice
3. místo
Martínkovice
4. místo
Božanov
5. místo
Bezděkov
MUŽI
Okrsková soutěž – pořadí :
1. místo
VEBA 01
2. místo
Křinice
3. místo
VEBA 02
4. místo
Martínkovice
5. místo
Hejtmánkovic
6. místo
Božanov
7. místo
Ratno Dolne
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Pohár starosty – pořadí :
1. místo VEBA 02
2. místo Křinice
3. místo VEBA 01
4. místo Hejtmánkovice

5. místo
6. místo
7. místo
8. místo

Martínkovice
Bezděkov
Božanov
Ratno Dolne

INFORMACE pro občany

Přerušení dodávky elektrického proudu
v naší obci ve středu dne 25. 5. 2005 v době od 8 do 15 hodin od
č.p. 16 po Ameriku a Lesní školku.

Prodej drůbeže
Dne 31. 5. 2005 proběhne v 16 hodin v Křinicích u hospody
prodej drůbeže:
Kuřice černé, červené
Kuřice modré, sussexové, kropenaté
Kačeny pekingské
Kačeny Barbarie
Krůty

stáří 9 týdnů
stáří 8 týdnů
stáří 1-3 týdny
stáří 1-3 týdny
stáří 6-8 týdnů

80 Kč.
75 Kč.
40-60 Kč.
70-90 Kč.
195-250 Kč.

Drůbež je nutno předem objednat u Coturnix Hubenov s. r. o. ,
Hubenov 26, 588 05 Dušejov,
tel. č. 567 310 716, 567 310 319, mob. 604 622 466
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Provoz jídelny
V červenci 2005 bude zahájen provoz jídelny v Broumovské
nemocnici. Žádáme občany, kteří by měli zájem o odběr obědů, aby se
přihlásili na obecním úřadě do 30. 6. 2005.

Ověřování podpisů
Oznamujeme všem občanům, že si od 1. června 2005 mohou
nechat ověřit svůj podpis na úředních listinách a právnických
dokumentech na Obecním úřadě v Křinicích. Není už třeba jezdit do
Broumova.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsících květnu, červnu a červenci oslaví svá jubilea tito naši
spoluobčané :
Burdich Hubert

76 let

Novotná Věra

62

Horkel Jindřich

63 let

Nováková Jarmila

62

Strauchová Alžběta

75 let

Novák Josef

66

Simonová Jana

61 let

Fischerová Květuše

62

Pustaiová Helena

66 let

Kadrmas Miloslav

62

Sejkorová Eliška

85 let

Machová Věra

83

let
let
let
let
let
let
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Geisler František

68 let

Kopič Jaroslav

61

Romanová Bedřiška 74 let

Tylš Ladislav

73

Celbová Květuše

73 let

Steiner Miroslav

67

Macáková Anna

60 let

Podstata Jaromír

75

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

„Křinické prameny“ mají novou předsedkyni.
Vzhledem k tomu, že dávno uplynulo období, po které bylo
s Jindřichem Horklem dohodnuto, že se bude zabývat projektem
Střediska environmentální vzdělanosti RUCE v Křinicích, zvolili si
členové občanského sdružení na své výroční schůzi v březnu novou
předsedkyni a nový výbor.
Jenom pro osvěžení paměti připomínáme, že Středisko RUCE
vzniklo ve spolupráci zastupitelstva a zejména starosty obce pana
Martina Šleise ještě před volbami v roce 2001, tehdejší ředitelky
Školy v přírodě paní Jany Simonové a občanského sdružení „STUŽ –
Tuž se Broumovsko!“. Bezprostředním důvodem bylo zrušení Školy
v přírodě podobně jako dalších škol v republice, a zájem Krajského
úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství, založit na
Broumovsku centrum ekologické výchovy.
Mezi tím „Tuž se, Broumovsko!“ projekt „Střediska v RUCE“
ukončilo a aby nedošlo k přerušení dlouhodobé tradice pobytu dětí ze
škol zejména Královéhradeckého kraje v Křinicích, založilo několik
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křinických občanů sdružení „Křinické prameny“, jehož hlavním
projektem je a dále zůstává “Středisko environmentální vzdělanosti
RUCE“, pokračování v tradici Školy v přírodě.
Vzhledem k podpoře zastupitelstva obce, starosty pana Šleise,
pomoci paní Simonové a úsilí všech dalších členů sdružení i
zaměstnanců Střediska se podařilo položit základ nového zařízení
převážně pro děti, zajistit přes léto téměř stoprocentní obsazenost,
sehnat peníze na provoz i rozvoj Střediska a v neposlední řadě získat
řadu příznivců a dobré jméno mezi potenciálními zákazníky.
Nejvýznamnějšími příznivci a podporovateli se stala obec Křinice,
občané i zastupitelstvo, a Krajský úřad – odbor životního prostředí
hlavně metodickým vedením i nemalou finanční podporou.
Novou předsedkyní občanského sdružení Křinické prameny byla
zvolena paní Ing. Jiřina Hejnová, dosavadní ředitelka SOU
zemědělského v Polici, které bylo převedeno do Nového Města n. M.
Paní Hejnová se stala současně vedoucí Střediska RUCE. Dává tak
Křinicím k dispozici své bohaté zkušenosti a schopnosti, které dosud
využívala při řízení školy v Polici. Členy nového výboru dále jsou
paní Věra Kopecká, paní Ines Šťovíčková (vedoucí provozu ve
Středisku po paní Simonové) a Přemek Volf.
Středisko RUCE bude pokračovat i v aktivitách pro občany
Křinic – pokračují kroužky, připravuje se výrazný podíl na oslavách
750. let výročí obce, a budou následovat další akce.
Prosíme touto cestou všechny občany o podporu našeho snažení a
pomoc při uskutečňování řemeslných jarmarků a výstav, které si
získaly dobré jméno nejen na Broumovsku i při dalších akcích. Za
dosavadní výbornou spolupráci a pomoc všem děkujeme.

Vydal Obecní úřad v Křinicích v květnu 2005, náklad 150 výtisků. Grafická úprava ve
spolupráci se Střediskem RUCE v Křinicích.
Redakční rada: Libuše Rosová, Blanka Strnadová
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