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Vážení spoluobčané,
dnes Vám nabízíme závěrečnou část cyklu
z historie obce Křinice.
Křinice měly již po desetiletí činný výbor pro obecní kroniku.
Všechny zaznamenání hodné události, radosti i smutky, válečné
události a nouze byly zanášeny. Kronika měla budoucím generacím
poskytnout objektivní obraz historie obce. Bohužel tato cenná kniha
byla v roce 1945 ztracena.
Originalitou, komikou a zvláštními životními náhledy určené bytí
jednotlivých obyvatel obce dalo vzniknout „postavičkám“, které
každý znal a které často přispívaly účinně i k obveselení vesnické
společnosti.
Tak například „Pohla-Nácek“ vedl skromný a zbožný život
poustevníka v chudičké dřevěnici u kapličky „Křížové cesty“. Vedle
chaloupky se nalézala studna, ze které se voda čerpala pomocí
vratidla. Ta potom sloužila k občerstvování pocestných a poutníků.

Pěší, kteří za tmavých nocí šli po stezce do Pěkova, zásoboval „PohlaNácek“ loučí ke svícení si po cestě. Takový August Kahler nazývaný
„kravská máma“, byl nepostradatelným pomocníkem sedláků při
porodech a nemocích ve chlévě, měl opravdový lidový humor a byl
kmotrem při biřmování mnoha dětí z vesnice. „Náca - švec“, jinak
spolubratr u hasičů, se staral zvláštním způsobem o dobrou náladu
společností hostů v místních hostincích. Naproti tomu „Divý - Anton“
dával najevo nezkrotnou tělesnou sílu, bez potíží rozkousal pivní
půllitry, podtácky nebo porcelánové talíře a byl přesvědčen o
pravdivosti pověstí o pokladu loupežnického hejtmana Schmieda
(Kováře).
Jistou originalitou ve své celistvosti byla křinická kapela a
nejednou byly nahluchlému „Hofman-ševcovi“ zákeřně zaměněny
noty před započetím hraní, takže nechtíc svým klarinetem spustil cizí
melodii do kapelou hrané taneční skladby.

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Ve dnech 11.6.2004 – 12.6.2004 probíhaly volby do Evropského
parlamentu. Nyní Vás seznámíme s jejich výsledky v naší obci.
Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů :
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky :
Počet platných hlasů ve volebním okrsku
Účast v %
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292
66
66
22,6 %

Výsledky :
SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté
Česká strana sociálně demokratická :
Občanská demokratická strana :
Strana zelených :
Křesťanská a demokratická unie - ČSL
Pravý blok-strana za Odvolatelnost politiků
Komunistická strana Čech a Moravy
Nezávislí

6 hlasů
5 hlasů
14 hlasů
2 hlasy
18 hlasů
1 hlas
12 hlasů
8 hlasů

9,09 %
7,05 %
21,2 %
3,03 %
27,2 %
1,51 %
18,18%
12,12%

DĚTSKÝ DEN – dne 6.6.2004 proběhl u restaurace Amerika
dětský den. Za přípravu dětského dne děkujeme rodině Kuželových,
Mysliveckému sdružení Hvězdecké pohoří, kulturní komisi, pí.Zelené
P., p.Pamánkovi J., Novotnému P. a sponzorům.
INFORMACE
Obec zakoupila přes svazek obcí na dotaci čelní radlici, radlici na
sníh a malotraktor.

NEPLATIČI POPLATKU ZA ODPADY ZA ROK 2003 A
2004
7 osob z čp.271
12 osob z čp.272
3 osoby z čp.18
4 osoby z čp.54
2 osoby z čp.86
3 osoby z čp.72

2 osoby z čp.135
7 osob z čp.184
2 osoby z čp.187
1 osoba z čp.171
2 osoby z čp.218
9 osob z čp.249
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Tyto neplatiče čeká exekuce.
Chalupáři, kteří nezaplatili za odpady za rok 2003 a 2004 a mají
tuto povinnost z obecní vyhlášky, budou zveřejněni v příštím
„Občasníku“.

DĚJE SE NĚCO V NAŠÍ OBCI?
Dovolte, vážení spoluobčané, abych tuto otázku položil vám.
Odpověď předem znám. Řada našich občanů odpoví, že ne! Jak mají
reagovat zastupitelé, které jste si zvolili? Vaši zástupci, kteří se
pravidelně zúčastňují zasedání zastupitelstva, nemohou s vaší
jednoduchou odpovědí souhlasit. Obecní zastupitelstvo jen v letošním
roce na každém zasedání projednává opravu mostu, akce s příspěvkem
státu, mám na mysli prodloužení osvětlení z Broumova, které nebude
realizováno z důvodu nedohody s Českým Telecomem, oprava
cyklostezky, zlepšení a úpravu Křížové cesty, opravy místních
komunikací, obchvat Broumova, prodej pozemků ve správě
Pozemkového fondu, nepovolené stavby, přípravy na oslavy 750.let
vzniku obce, návrhy obecního praporu a znaku, které jsou na
schválení v Parlamentu ČR, otázky dopravy, přípravu komunitního
plánu (péče o staré občany), údržba zeleně, poškozování vozovek,
prodej a pronájem nemovitostí, fotbal atd.
To je skutečně jen část problémů, které obecní zastupitelstvo
projednává a řeší. Těch problémů je daleko víc a každý občan má své
právo se k nim vyjadřovat a řešení jiných věcí tak jak je vidí on
navrhovat. Za tímto účelem je ve dveřích obecního úřadu schránka, ve
které marně hledám náměty, připomínky, návrhy i dotazy od vás od
občanů. Za celé volební období byly čtyři (doprava, obědy pro
důchodce, kominík, odpady a poplatek za odpady)
Myslím si, že zavedená schránka by mohla zlepšit život občanů
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v naší obci, kdyby svoje názory, které si myslí, že by se měly řešit,
napsali a dali do schránky. Kritika na silnici, na schodech, u plotu i
v místních restauracích je jalová.
Všichni zastupitelé jsou podle mne dostatečně komunikativní a
rádi vaše názory vyslechnou, přednesou a budeme hledat řešení a
nápravu.
V posledních měsících byly náročné akce 125. výročí založení
hasičů v Křinicích, Pochod Hvězdeckým pohořím, Dětský den a řada
akcí Občanského sdružení „Křinické prameny“. Řada z nás občanů
jistě tyto akce hodnotila, hodnocení bylo záporné i kladné. Je třeba
znát oboje, jedině tak se záporné znaménko přemění do plusu.
Za celou akci hasičů je třeba poděkovat hasičům, ale i ostatním
občanům za nezištnou pomoc při této velkolepé akci s účastí 500 lidí.
Zvláštní poděkování si zaslouží manželé Zelení senioři za to, že život
našlo družstvo žen hasičů, které svým elánem nám jasně dokazuje, že
když se trochu chce, dokážou hasiči plně hájit čest člověka, obce a
jsou i přátelé, kteří jsou ochotni pomáhat jako člověk člověku nejen
při soutěžích, ale i v době pro občana často složité.
Nechci zakřiknout výsledky hasičského družstva žen, které svými
výkony dobývá Poháry starostů a starostek v Broumovském výběžku.
Bude tomuto za chvíli 30 roků, co pořádáme pochody májovou
přírodou v našem katastru. Kolik jich na Broumovsku vydrželo tolik
roků? Za to je třeba poděkovat každému, kdo přišel. Letošní ročník
byl zdánlivě ne moc reklamou zajištěn, ale přesto přišlo 230 účastníků
a Sokol se postaral o jejich spokojenost.
Děkuji všem, zvláště občanskému sdružení „Křinické prameny“,
za obětavou pomoc při zajišťování májových akcí v naší obci. Byla to
zkouška na to, jak obstojíme v příštím roce při oslavách 750. let
vzniku naší obce. Obracím se na vás občany bez rozdílu věku, dejte již
dnes svoje náměty a podporu tomuto nastávajícímu období.
Starosta obce
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VÝSLEDKY SOUTĚŽE HASIČŮ 8.5.2004 v Křinicích
Pohár 125.výročí založení hasičů v Křinicích
ŽENY
I.
II.
III.
IV.

Křinice
Martínkovice
Božanov
Hejtmánkovice

MUŽI
I.
II.
III.
IV.

VEBA 01
Křinice
Božanov
Martínkovice

Pohár starosty – 20.výročí
ŽENY
I. Křinice
II. Hejtmánkovice
III. Martínkovice

MUŽI
I. VEBA 01
II. VEBA 02
III. Křinice

K založení hasičů se vrátíme v příštím čísle Občasníku.

Ke 130.výročí založení hasičského sboru v Broumově se konala
soutěž o „Pohár starostky Města Broumova“. Pohár získalo omlazené
družstvo mužů hasičů z Křinic, družstvo žen se umístilo těsně o
několik sekund na místě druhém za vítězným družstvem hasiček z
Hejtmánkovic.
Děkujeme a gratulujeme. Jen tak dál
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsících dubnu, květnu a červnu oslaví svá jubilea tito naši
spoluobčané :
Steinerová Antonie
Hendrichovský Jan
Simon Josef
Burdich Hubert
Strauchová Alžběta
Simonová Jana

82 let
70 let
60 let
75 let
74 let
60 let

Pustaiová Helena
Sejkorová Eliška
Romanová Bedřiška
Celbová Květuše
Novák Josef

65 let
84 let
73 let
72 let
65 let

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

NABÍDKA :
Výrobce Svoboda a syn, s.r.o., Rybkova 17, 602 00 Brno, nabízí
ruční čerpadlo „Floriš“. Slouží při čerpání pitné vody pro domácnost,
chataře a zahrádkáře.
Podrobnosti na tel.čísle obchodního oddělení +420 531 029 640,
mobil +420 724 201 698, fax +420 531 029 612, e-mail:
cerpadlo@sasbrno.cz.
Větrné čerpadlo „Floriš“ slouží při napájení na pastvinách, při
zavlažování zahrad, pro snížení hladiny spodní vody, pro okysličení
vody při chovu ryb, při čištění vodních zdrojů a studní apod.
Podrobnosti na tel.čísle obchodního oddělení +420 531 029 640,
mobil +420 724 201 698, fax +420 545 429 379, e-mail:
cerpadlo@sasbrno.cz, www.sasbrno.cz
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Občanské sdružení „Křinické prameny“ pořádá

Velký letní jarmark řemesel
v neděli 25. července 2004 po celý den na zahradě kolem
Střediska RUCE v Křinicích. Můžete se zde seznámit se
zapomenutými řemesly a vyrobit si řadu krásných předmětů. Nebo se
jen podívat a koupit si například „křinické frgále“ nebo jiný dárek pro
sebe či pro své blízké.
Srdečně vás nebo vaše známé také zveme na týdenní

Prázdniny s řemesly, turistikou,
poznáváním krás přírody
Broumovska a okolí
Pořádá je ve Středisku environmentální vzdělanosti RUCE
v Křinicích na Broumovsku občanské sdružení Křinické prameny
v týdnu od pondělí 26. července do neděle 1. srpna. Začneme
v pondělí obědem a končíme v neděli odpoledne. Můžete přijet i se
svými dětmi, kterým připravíme podle okolností vhodný program.
Bližší informace ve Středisku RUCE nebo na tel. 491 521 604,
mobil 777 234 299, e-mail: velmi.brou@wo.cz.
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POZNÁMKA redakce : Vítáme příspěvky našich občanů
do „Občasníku“. Příspěvky nechávejte v poštovní
schránce obecního úřadu.

Vydal Obecní úřad v Křinicích v červnu 2004, náklad 150 výtisků. Grafická
úprava ve spolupráci se Střediskem RUCE v Křinicích.
Redakční rada: Libuše Rosová, Blanka Strnadová
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