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Vydává OÚ Křinice

750. let založení obce Křinice –
pokračování.
Od doby vzniku naší obce jsou historické okamžiky a události,
které by měl každý náš občan znát a předávat je jako životní moudrost
svým potomkům. Před nastávajícím výročím uvedu jen heslovitě
významné události a zvláštnosti naší obce:
- v roce 1406 byly Křinice co do velikosti na sedmém místě
s výměrou 1040 strychů (asi 300 ha),
- v roce 1677 byly Křinice největší obcí na počet obyvatel s 51
sedláky a 43 chalupníky,
- v roce 1876 vzniká cyklistický oddíl v obci,
- v dnešním statku „ U Králů „ se zpracovával kamenec,
- rok 1890 Křinice mají 227 domů s 1 248 obyvateli, 173
zemědělských hospodářství, 35 živnostníků, 6 hospod, 9 rybníků, 3
mlýny, 2 cihelny a 1 vápencový lom. Výměra 1668 ha, která je shodná
i s dnešní výměrou,

- škola postavena v roce 1876, byla trojtřídní se 4 učiteli, a v roce
1893 navštěvovalo školu 100 hochů a 85 děvčat,
- roční dojivost na krávu je 800 litrů mléka,
- v roce 1890 bylo na broumovském okrese 1344 koní, 901 koz,
33 kusů ovcí a vepřů bylo 1828 kusů,
- v obci se narodil Oskar Teuber, první evropský divadelní kritik.
Jen namátkou jsem uvedl údaje, ve kterých budeme v příštím
občasníku pokračovat. Uvedl jsem je proto, aby jste se, vážení
spoluobčané, zamysleli, co všechno vaše paměť skrývá od roku 1945
a prosím vás, sdělte vaše vzpomínky pro potřeby nastávajícího výročí
oslav 750. let založení obce. Prosím o zapůjčení fotografií, dokumentů
a ostatních materiálů, ale i jednoduchého nářadí a náčiní. To všechno
je a hlavně bude historie života obce.
Ve dnech 22. – 24. července 2005 se uskuteční oslavy 750. let
obce. Čas letí jako voda a je třeba už dnes se zamyslet – (Já) se budu
na tomto výročí podílet. Vždyť nebýt těch, kteří Křinice založili, a
těch, kteří po roce 1945 ( roce světových změn ) zde nastoupili, kde
bychom byli asi my?
Dejme tomuto významnému výročí svůj rozum, přiložme ruku ke
zdárné realizaci oslav. Každý návrh, každá připomínka je vítána.
Věříme vám a předem děkujeme.
Starosta obce
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INFORMACE pro občany
Upozornění hasičů :
Blíží se nám pálení čarodějnic. Žádáme občany, aby dávali na
hranici pouze čisté dřevo, ne jiný odpad (pneumatiky apod.) a dřevo
skládali na jednu hromadu.
Místní hasiči budou provádět preventivní prohlídky komínů, a
proto žádají občany o vstřícnost k jejich zpřístupnění.
Poděkování občanům
Svaz dobrovolných hasičů v Křinicích děkuje všem místním
občanům a sponzorům za hojnou tombolu a pomoc při organizaci
Hasičského bálu, který se konal dne 12. 2. 2005.
Pozn. redakce: Bál se velice líbil a jen tak dál.
Upozornění pro odběratele VČE
Bude přerušena dodávka elektrické energie
dne 30. 3. 2005
od 8 hod. do 10 hod. a od 14 hod. do 16 hod.
od čp. 16 po Ameriku, lesní školka.

Dne 23. 2. 2005 obecní zastupitelstvo projednalo :
1. Projednání a schválení rozpočtu
2. Schválení smlouvy o narovnání – Horák Jiří
3. Schválení každoroční pojistné smlouvy na majetek obce
4. Smlouva na příspěvek na dopravu
5. Příspěvek na školy
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SPOLEČENSKÉ AKCE
Jako každoročně proběhne 30. 4. 2005 od 20 hod.

pálení čarodějnic
„jako vždy na tradičním místě“.

29. ročník Pochodu Hvězdeckým pohořím
dne 7. 5. 2005 pořádá TJ Sokol Křinice
29. ročník „Pochodu Hvězdeckým pohořím“
na 15 a 20 km.
Zápis účastníků od 8 hod. do 9 hod. na hřišti v Křinicích.
Občerstvení na trase a v cíli zajištěno. Startovné
dobrovolné.
Srdečně zvou pořadatelé.

Vyhlášení soutěže
o nejlépe upravený dům a okolí
Obecní úřad vyhlašuje 2. ročník soutěže o nejlépe upravený
dům a okolí. Vyhlášení výsledků soutěže bude opět uveřejněno
v občasníku v podzimních měsících.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsících lednu, únoru, březnu a dubnu oslaví svá jubilea tito
naši spoluobčané :
Novotná Milada
Dašková Jiřina
Bubla František
Králová Marie
Dašek Karel
Burdichová Marie
Šleis Martin
Horáček František
Novotný Josef

80 let
70 let
93 let
77 let
73 let
72 let
72 let
71 let
88 let

Židová Drahoslava 71 let
Dufková Anna
60 let
Škopová Josefa
76 let
Harvišová Věra
70 let
Hendrichovská Emilie 73 let
Šleisová Antonie
70 let
Steinerová Antonie 83 let
Poláček Václav
65 let
Hendrichovský Jan 71 let

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

Přání Velikonoc
Obecní zastupitelstvo Křinice přeje všem občanům příjemné
prožití „svátků jara“ a chlapcům bohatou pomlázku.
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