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DOBROVOL-NÝCH HASIČŮ V

Spolek hasičů dobrovolných byl v Křinicích založen roku 1879 a
jeho prvním starostou byl zvolen August Weisser z čp.50, které bylo v
roce 1968 zbouráno.
Předkové našich hasičů již slavili 30.výročí založení 27.října
1909 za veliké účasti občanů Křinic a celého Broumovska.40.výročí
se konalo 1.listopadu 1919 v sále Kahlerova mlýna. Součástí oslav byl
taneční večer a slavnostní řeč pronesl nadporučík Josef Scholz. Dne
5.července 1930 se v Křinicích konal Župní sjezd hasičské jednoty
Broumovska. Při této příležitosti se konal pochodňový průvod k místu
slavnosti u Kahlerova mlýna, kde vyhrávala hudba Broumovského
střeleckého spolku. Slavnostní řeč pronesl tajemník obce Richard
Rosenberg.
Rok 1945 přinesl historické změny v životě obce. Přišli noví lidé,
původní obyvatelstvo bylo vystěhováno a tak noví občané zakládají za

čtyři měsíce po válce Český dobrovolný hasičský sbor v Křinicích a
prvním velitelem je zvolen Adolf Novotný, sedlák z čp.6. Při této
příležitosti je třeba připomenout významné osobnosti našich
zakládajících hasičů. Pro osvěžení paměti nelze nevzpomenout
p.Volhejna, p.Prokopa (mamku), p.Heinzla, p. Prokopa čp.120,
p.Rozinka, p.Musila st. i ml., p.Tomka, p.Zeleného J. a řadu dalších.
Tato jména uvádím s úmyslem k zamyšlení, protože o každém by se
dala napsat kniha o jejich nelehkém, ale upřímném a radostném životě
při zrodu dobrovolných českých hasičů v Křinicích.
Vyprávění o hasičích bude mít v občasníku svoje pokračování až
do dnešní činnosti hasičů. Očekávám podporu a pomoc od výboru a
starosty dobrovolných hasičů v Křinicích.
Starosta obce

VELKÝ LETNÍ JARMARK ŘEMESEL – 25. 7. 2004
KŘINICE
Ozvěny na tuto akci nedokážu žádným způsobem hodnotit.
Jarmark, spojený s výstavou, se zhodnotil a prodal sám. Nastoupená
cesta nám ukázala, že je zájem obyvatelstva poznat historii i život
našich předků.
Občanské sdružení „Křinické prameny„ dokázalo dát dohromady
ženy i z okolí naší obce a připravilo hezký den pro širokou veřejnost.
Samo nebe přišlo na pomoc, a tak mohu provést hodnocení velmi
jednoduše :
Chybu udělal každý kdo se nepřišel podívat. Účast větší než
1.000 lidí nebyla dosud na žádné akci od roku 1945.
Všichni si zaslouží poděkování.
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Jarmark by se měl stát tradicí.
Prosíme občany, aby nepotřebné původní nářadí a podobné věci
doručili do školy pro příští rok.
Prosíme o sdělení receptur na původní typická jídla zdejšího
kraje.
Dlouhodobým cílem by mělo být muzeum.
Úspěch potěší, ale neusnout na vavřínech !!!!
Srdečné poděkování všem, kdo se na akci podíleli.

Starosta obce
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NAVAZOVÁNÍ VZÁJEMNÉ MEZINÁRODNÍ
SPOLUPRÁCE
Dne 4.8.2004 naši obci navštívil burmistrz Jan Bednarczyk z
Města i Gminy (regionu) Radków za účelem udržování přátelských
vztahů a spolupráce v oblastech kultury, osvěty, vědy, ekonomiky,
sportu a zemědělství. Tato spolupráce bude probíhat mezi obcí Ratno
Dolne a Křinicemi.
Na druhé schůzce dne 10. 8. 2004 již Křinice přivítaly zástupce
obce Ratno Dolne v čele s paní Martou Chodakowskou (představitelka
obce). Při této schůzce byla dohodnuta spolupráce, která byla dne 31.
8. 2004 slavnostně podepsána v Radkówě.

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA,
KONANÉHO DNE 1. 9. 2004
Obecním zastupitelstvem bylo projednáno :
Příprava voleb do zastupitelstva kraje
Zpráva o výsledku hospodaření 2003
Smlouva o spolupráci s městem Radków – Ratno Dolne
Zahájení územního řízení - stavba dílny Rosa M.
Hodnocení postupu prací roku 2004
Žádosti o poskytnutí půjček občanů
Žádost o byt – Zítko R.
Zadání nabídky na úpravu komunikace k rest. Amerika
Upozornění občanů na údržbu nemovitostí (kosení)
Platby za odpad – kontejnéry na papír
Úpravy na hřišti – oprava kabiny
Nátěr aut.čekáren – oprava čekárny u Henclů
Nákup vleku
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Zřízení věcného břemene na parcelu p.č.2792/2
Zabudování dopravních značek
Žádost o převod pozemků od PF
Urgence vody pro rybník „Školní„
Zadání opravy zvonění
Příspěvek na kulturu – Kerndl Láďa
Zadat nátěry zábradlí v obci
Žádost o prodej pozemku – p.Veverka P.
Obecní zastupitelstvo, očekává vaše náměty pro svoji činnost dle
návodu v občasníku červen 2004.Děkujeme za náměty těm, kteří je
podávají, ale jsou to jen 3 občané mimo zastupitelů.
Každý návrh je vítán !!!!
Děkujeme

CO TAKÉ DOKÁŽÍ NAŠE DĚTI
Vznikla iniciativa dětí Dana Matějky a Michala Báči ohledně
údržby čekáren nátěrem a jejich úklidu. Kluci odvedli kus práce, za
kterou jim obecní zastupitelstvo děkuje.

UPOZORNĚNÍ
Opět upozorňujeme majitele psů na volné pobíhání psů v obci,
především na horním konci, a zdůrazňujeme, že stále platí kontumace
psů a koček v obci.
Motocykly a auta bez SPZ nepatří na silnici!
V nejbližších dnech budou na místních komunikacích umístěny
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nové dopravní značky. Žádáme občany o jejich respektování.

DĚNÍ V OBCI
Dokončují se práce :
cyklotrasa Amerika směr Martínkovice
veřejné osvětlení (výměna rozvaděče, obnovení některých
světel, osvětlení sousoší u Škopů)
zábradlí z pískovce u Brány času
Provádí se oprava mostu u areálu bývalého státního statku.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsících červenci, srpnu a září oslaví svá jubilea tito naši
spoluobčané :
Machová Věra
let
Kopič Jaroslav
let
Tylš Ladislav
let
Podstata Jaromír
let
Klimeš Josef
let
Heinzelová Maruška
let
Tomková Ludmila
let
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82 let

Žid Jan

76

60 let

Repka Imrich

70

72 let

Poláčková Terezie

60

74 let

Balcarová Anežka

96

71 let

Vítová Ludmila

82

71 let

Kutil Miroslav

72

81 let

Divišová Růžena

75

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

Křinické prameny a Středisko RUCE
Všichni víte, že v naší obci již třetím rokem existuje Středisko
environmentální vzdělanosti RUCE, a že k nám jezdí na týdenní
pobyty děti z Hradce Králové a z celého Královéhradeckého kraje, z
Prahy, z Ostravy a z dalších míst republiky.
Méně však je už mámo, že Středisko RUCE je pouze jedním z
projektů občanského sdružení Křinické prameny, i když toto občanské
sdružení před rokem vzniklo právě na záchranu Střediska, když
sdružení STUŽ - Tuž se, Broumovsko! odmítlo tento projekt (spolu s
projektem, známým v Broumově jako "pivovar") dále podporovat.
Takže když vás opět zveme na kroužky a cvičení do Střediska
RUCE, zvou vás vlastně členové občanského sdružení Křinické
prameny, které sdružuje více než desítku občanů, převážně z Křinic.
Každý týden můžete do Střediska environmentální vzdělanosti RUCE
v Křinicích opět přijít:
od úterka 5. 10. večer v 19:30 hodin na Orientální tance s
Ines Šťovíčkovou,
od středy 6. 10. odpoledne v 15:15 hod. na Kroužek
"JITRO" - práce s materiálem s Jitkou Jiroušovou,
od čtvrtka 7. 10. večer ve 20:00 hodin cvičení, které jsme
kdysi nazvali "lehké protahování těla" a je určeno úplně pro
všechny, opět s Jitkou Jiroušovou.
Přihlašovat se nikde nemusíte. Stačí, když v uvedenou dobu
přijdete, přinesete si potřebné vybavení (ve Středisku se přezouváme)
a pár korun na příspěvek na teplo a osvětlení, případně na zvláštní
materiál. Uvítáme všechny, od dětí až po jejich prarodiče, včetně
maminek a tatínků.
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V neděli 24. 10. 2004 uspořádáme ve Středisku RUCE
pro všechny zájemce "dušičkové aranžování". Můžete
se přijít naučit a vyrobit si věnec či jinou ozdobu na
svátek "Všech svatých". Takže pokračujeme v činnostech,
které jsme začali v minulém období a které si získaly vaši
oblibu.
Ještě si dovolím malé ohlédnutí za činnostmi sdružení "
Křinické prameny" přes léto. Zatím vrcholem našeho krátkého
působení byl první tradiční "Křinický řemeslný jarmark", který se
uskutečnil v budově a na zahradě Střediska RUCE za finanční pomoci
firmy Z–Trade, s.r.o., ve spolupráci se zastupitelstvem, zejména se
starostou a místostarostkou Křinic.
Jarmarku se zúčastnilo téměř 1 500 lidí a my děkujeme všem
sousedům Střediska RUCE za nevšední pochopení a trpělivost, s jakou
snášeli obrovský nával aut a lidí, kteří jim parkovali pod okny a na
jejich posečených trávnících. Upřímně děkujeme a jsme vám, sousedé,
vděční, že jste nám nikdo nevynadal.
Jak většinou víte, součástí jarmarku bylo předvádění řemesel,
samozřejmě prodej výrobků, a také výstava domácího náčiní a
zemědělského nářadí. Zde se ukázalo, jaký věhlas i díky účasti na
akcích, pořádaných MěÚ v Broumově, si získaly křinické koláče.
Ještě v průběhu jarmarku jsme 2 krát zadělávali a pekli, i tak nezbylo
ani pro organizátory.
Co však bylo na celém jarmarku nejkrásnější, že se přípravy a
samotného provedení zúčastnilo 38 lidí, mezi kterými byla i řada
mladých, a jen 5 z Broumova. Ostatní všechno byli občané Křinic. Se
všemi jsme se po jarmarku sešli, upřímně jim poděkovali, i pan
starosta Marin Šleis. Ještě jednou děkujeme i touto cestou. Křinice tak
získaly nejen díky koláčům, nefalšovaný obdiv lidí ze širokého okolí.
Často bylo slyšet povzdech" je to krásné, ale to by u nás lidi
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neudělali". Můžeme být rádi, že žijeme právě v Křinicích. Všem, kdo
k tomuto nádhernému úspěchu jakkoli, třeba i málem přispěli, ještě
jednou upřímně děkuji.
Protože se výstava setkala s obrovským zájmem, všechny
předměty skutečně zaujaly, a protože k nám jezdí návštěvníci, které by
určitě tyto věci zajímaly po celý rok, uvažujeme o trvalé expozici
náčiní a zemědělského nářadí v Křinicích. Zatím hledáme prostor a
zvažujeme, zda budou občané ochotní nám věci zapůjčit i na delší
dobu.
Již mnohem méně okázalou akcí občanského sdružení "Křinické
prameny" byla záměna železného zábradlí u Brány času za kamenné
zídky s dřevěnými trámy. Podařilo se to díky opravdu neobvyklé
ochotě a spolupráci s firmou Správa a údržba si1nic v Náchodě i v
Broumově a pochopení ředitele firmy, pana Ing. Kropáčka z Hradce
Králové. Firma nám poskytla pomoc při odvozu starého zábradlí i
veškerý kámen na postavení zídek. A opět díky podpoře a finanční
pomoci obce se dílo podařilo. Děkujeme panu Heinzelovi za připojení
na elektrickou síť, rodině Matějů a panu Petrovi Vaňkovi především
za zapůjčení míchačky. Hlavní tíha celého díla ležela na panu sochaři
a kameníkovi Petrovi Honzátkovi z Kohoutova, který Bránu času v
roce 2000 vytvořil. Poděkování patří i panu Petrovi Klimešovi z č.p.
249, který při těžké práci s kamenem velmi pomohl.
Snad si mnozí občané všimli tabulí, které se objevily po obci.
Křinickou naučnou stezku připravilo zastupitelstvo obce se Sdružením
dobrovolných aktivit INEX (předseda pan Petr Kulíšek). Zahrnuje
celkem 14 zastavení, z nichž 8 je přímo v obci, 6 nedaleko v polích.
Jejich obsah se vztahuje ke Křinicům, zejména k jejich historii a
zajímavým místům. Plánek rozmístění zveřejníme v některém z
příštích čísel Občasníku.
V Křinicích se stále něco děje, říká se prý v Broumově. A pokud
nám budete držet palce a občas pomůžete, věříme, že se bude dít ještě
více. Slovo environmentální znamená "týkající se prostředí".
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A prostředí, to nejsou jenom stromy a skály, i když nádherné jako u
nás. Prostředí tvoří zejména lidé a vztahy – ke krásám kolem nás a k
sobě navzájem.
Děkuji vám všem, kdo nám pomáháte nebo aspoň držíte palce. I
těm, kteří nám svojí kritikou a nespokojeností dáváte najevo, co
děláme špatně a kam ještě máme napřít své síly.
Přeji všem hezký sluníčkový podzim.

Jindřich Horkel
předseda sdružení Křinické prameny
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Oznámení a prosba:
Členové občanského sdružení Křinické prameny připravují na
podzim ve Středisku RUCE výstavu hraček a panenek našich babiček
a prababiček. Obracíme se na všechny, kdo doma něco takového máte,
s upřímnou prosbou o zapůjčení. Výstava bude otevřena několik
týdnů, aby se mohly přijít podívat děti z Broumova a z okolních
vesnic i odjinud z našeho kraje. Předem všem, kdo nám cokoli
zapůjčí, děkujeme.

Během měsíce září proběhne vyhodnocení soutěže
o nejlépe upravený dům a okolí.

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

Vydal Obecní úřad v Křinicích v září 2004, náklad 150 výtisků. Grafická
úprava ve spolupráci se Střediskem RUCE v Křinicích.
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