OBČASNÍK

KŘINICE
březen 2004

Vydává OÚ Křinice

Vážení spoluobčané,
dnes Vám nabízíme devátou část cyklu
z historie obce Křinice.

Pověsti a vyprávění
Hejtman loupežníků Schmied (Kovář)
Staří věděli, že v jeskyních a propastech Hvězdeckého pohoří
tropil neplechy pověstný loupežnický hejtman a že tam shromáždil
nesmírné poklady. Když se vrchnosti podařilo jej konečně lapit,
přikovali jej k žebřiňáku a nechali odvézt do Hradce Králové, kde měl
být sťat. Po cestě však slíbil sudím sudy plné zlata za svoje
propuštění. Když jeho nabídka nebyla přijata, slíbil dokonce
vydláždění cesty z Broumova přes hory do Police stříbrnými tolary a
to v takové šíři, aby dva jízdní mohli pohodlně vedle sebe jeti. Kovář
však byl popraven a vrchnost hned na to vyrazila do pohoří v honbě za
jeho poklady. Veškeré hledání však bylo bezvýsledné. Avšak ani těm,
kteří ještě v 19. století hledali na této pověsti zrnka pravdy, se nikdy
nepodařilo hledané najít. Přemíra skal a skalních útvarů v „Kovárně“ a
„Kovářově rokli“ však mohly osamělému chodci nahnat husí kůži při
vzpomínce na loupeživého hejtmana.
Pokračování příště

ROZPOČET OBCE na rok 2004 [v tis. Kč]:
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti
Daň z příjmu právnických osob
DPH
Poplatek ze psů
Daň z nemovitostí
Dotace – KÚ
Ukládání odpadů
Reg. místní správa
Příjmy z úroků
Příjmy celkem

400,100,400,206,2. 4,500,4. 1,60,450,30,2152. 5,-Kč

VS
Požární ochrana
SPOZ+důchodci
Kultura
Knihovna
Tělovýchova
Školství – ZŠ (fa MěÚ Broumov na 95. 520, Kč)
Údržba památek
Veřejné osvětlení
Bytové hospodářství+údržba
Pohřebnictví
Odvoz odpadů
MK – most, údržba
Projektová dokumentace
Výdaje celkem

740,70,50,100,5,20,95. 5,50,116,20,6,150,630,100,2152. 5,-Kč

ŽÁDOST O POMOC !!!!
Žádáme naše občany, aby nám pomohli v odhalování pachatelů,
kteří ničí obecní majetek, především autobusové zastávky. Pokud jste
si mohli všimnout je většina autobusových zastávek značně
zdevastována vyrytými vulgárními nápisy, poničenými lavičkami a
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značným nepořádkem uvnitř (podpálené papíry, opálené jízdní řády,
nedopalky, PET lahve apod. ).
Proto vás žádáme, pokud uvidíte někoho, jak devastuje obecní
majetek, zavolejte na některé z těchto telefonních čísel: 721 083 199,
603 500 208, 491 521 606.
Dále vám předkládáme k nahlédnutí dopis, který byl doručen na
obecní úřad. Sami si můžete udělat obrázek co dokáží vytvořit některé
naše děti.
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INFORMACE obyvatelstvu pro případ mimořádných událostí
Mimořádná událost je vlastně působení sil. Tyto síly mohou být
vyvolány buď přírodními jevy nebo činností člověka. Další
podmínkou je, že ohrožují životy, zdraví, majetek nebo životní
prostředí a vyžadují provedení záchranných a následně likvidačních
prací.

1. živelní pohroma
a/ povodeň
b/ zemětřesení
c/ velký sesuv půdy
d/ výbuch sopečný
e/ orkán, tornádo
f/ extrémní chlad a teplo
g/ pád meteoritu
h/ velký lesní požár

2. havárie
a/ havárie
v chem. provozu
b/ radiační havárie
c/ ropná havárie
d/ dopravní nehoda
e/ zřícení domu

Základní složky IZS :
 Hasičský záchranný sbor ČR
 Zdravotnická záchranná služba
 Policie ČR

Jen pro zopakováni
Jaká jsou důležitá telefonní čísla tísňového volání.
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3. ostatní události
a/ teroristický čin
b/ sabotáž
c/ žhářství

Při zjištění mimořádné události kde jsou ohroženy osoby
nebo majetek, okamžitě volejte číslo 150 nebo 112.

Při předávání zprávy uveďte :

 kde k události došlo (určit místo a obec)
 co se přihodilo (popsat událost např. hoří, havárie
v závodě, zřícení budovy)
 své jméno a číslo telefonu ze kterého voláte
 po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz
k ověření pravdivosti zprávy

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje
při všech stavech, ohrožujících život.
Přivolává se prostřednictvím telefonu:
155 – zdravotnická záchranná služba
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Pokud jste svědky dopravní nehody nebo
spáchání trestného činu, volejte čísla:
158 – Policie ČR
156 – Městská policie

UPOZORNĚNÍ !!
Znovu upozorňujeme, že v naší obci je vyhlášena kontumace psů
a koček. Přesto někteří držitelé psů nechávají své psy volně pobíhat
(Kovaczs L. , Podstata J. , Romanovi, Strauch L. )

Čištění komínů
Vzhledem k tomu, že končí topná sezóna, žádáme ty, kteří mají
zájem o vyčištění komínů, aby svůj požadavek vhodili do 15. 4. 2004
do schránky obecního úřadu. Termín návštěvy kominíka bude včas
vyhlášen místním rozhlasem.

Vyhlášení soutěže o nejlépe upravený dům a okolí
Obecní úřad vyhlašuje soutěž o nejlépe upravený dům a okolí.
Vyhlášení výsledků soutěže bude uveřejněno v Občasníku v průběhu
měsíce září.
Přejeme všem hodně zdaru !
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ŽÁDOST TELECOMU
TELECOM prosí všechny občany, aby na svém pozemku
odstranili větve, které zasahují do telefonního vedení.

PŘIPRAVUJE SE

Školení řidičů – v průběhu měsíce dubna se bude konat školení
řidičů amatérů. Školení proběhne v Hospůdce u Sládka.
Soutěž v mariáši – dne 9. 4. 2004 v 9. 00 hod. proběhne
v Hospůdce u Sládka soutěž v mariáši „O pohár OPATA“.
Pálení čarodějnic – dne 30. 4. 2004 od 20. 00 hod. na místě
obvyklém pořádají hasiči pálení čarodějnic.

28. ročník Pochodu Hvězdeckým pohořím – dne 8. 5. 2004
TJ Sokol Křinice pořádá 28. ročník Pochodu Hvězdeckým
pohořím na 15 a 20 km. Zápis účastníků od 8. 00 do 9. 00
hod. na hřišti v Křinicích. Občerstvení na trase a v cíli
zajištěno. Startovné dobrovolné. Srdečně zvou pořadatelé!

125. výročí založení „Hasičů“ – Svaz dobrovolných hasičů
spolu s Obcí Křinice Vás srdečně zvou na oslavy 125. výročí
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založení „Hasičů“ spojené s 20. výročím soutěže o Pohár
starosty, které se budou konat 8. 5. 2004 na hřišti TJ Sokol.
Program :

11. 30 hod. řazení průvodu
12. 00 hod. průvod na hřiště TJ Sokol
12. 30 hod. slavnostní nástup – Zahájení
13. 00 hod. zahájení soutěže družstev

Výstava hasičské techniky – v průběhu soutěže v areálu
hřiště ukázky prací hasičů
Občerstvení pro účastníky soutěže i diváky zajištěno !
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Všechny výše uvedené akce budou včas vyhlášeny místním
rozhlasem.

Věra Kopecká
Krajina

Pozvala jsem krajinu
ať vstoupí
do mých snů
do mých básní
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Vtančila
rozevlátá
rozkvetlá
Ve vlasech květy jabloní
punčochy z pavučin
střevíčky vyšívané
fialovým vřesem
Tiše se smála
potokem ze skal
Objala mě
s mými sny
s mými básněmi
Nevstoupila jsem do krajiny
Splynula jsem s ní

POZVÁNKA na výstavu fotografíí
Od 19. 3. 2004 do 26. 3. 2004 se koná výstava fotografií naší
občanky paní Věry Kopecké ve výstavní síni Radnice v Broumově.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsících dubnu, květnu a červnu oslaví svá jubilea tito naši
spoluobčané :
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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.

Valná hromada občanského sdružení „Křinické prameny".
V pondělí 15. 3. 2004 se konala Valná hromada za účasti osmi
řádných členů sdružení, tří příznivců a jako host přišel starosta pan
Martin Šleis.
Členové schválili Výroční zprávu, jako předsedu sdružení zvolili
Jindřicha Horkla, do výboru dále paní Věru Kopeckou, Ines
Šťovíčkovou a pana Přemysla Volfa.
Všichni členové sdružení projevili vůli pokračovat v budování a
rozvoji Střediska environmentální vzdělanosti RUCE, za účelem jehož
provozování vlastně občanské sdružení v roce 2003 vzniklo.
K dalším akcím, na kterých se členové sdružení na Valné
hromadě dohodli, patří především jejich příspěvek k pochodu
„Hvězdeckým pohořím", uskutečnění letního soustředění řemesel v
Křinicích o některém letním víkendu, a uspořádání letního
Příměstského tábora pro děti z Křinic, Broumova a z Martínkovic.
Starosta obce vyjádřil podporu občanskému sdružení, zejména
jeho projektu „Středisko environmentální vzdělanosti RUCE". Zmínil
i výhrady některých občanů Křinic k práci a vystupování Střediska
v obci. Spolupráci Střediska s obcí však celkově hodnotil jako dobrou
a vyjádřil přesvědčení o účelnosti jejího pokračování.
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Valná hromada byla ukončena s tím, že hlavním projektem
sdružení zůstává Středisko RUCE a péče o jeho personální a finanční
zajištění. Členové byli informováni o podaných žádostech o granty
(KÚ, MŽP, Město Broumov) a připravované žádosti o příspěvek na
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, díky jehož finanční pomoci se
Středisko RUCE rozvinulo do dnešní podoby a mohlo v minulém roce
zajistit programy a pobyty pro více než tisíc dětí, mládeže a
dospělých.
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Občanské sdružení „Křinické prameny“
pořádá v neděli dne 28. března 2003
ve
STŘEDISKU ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLANOSTI RUCE
v Křinicích

Velikonoční jarmark
Jarmark bude otevřen
v průběhu dne od
10:00 do 16:00

Můžete si zde pod vedením zkušených lektorů
Střediska RUCE nazdobit velikonoční vajíčka,
uplést pomlázku a vyrobit další milé i užitečné
předměty k Velikonocům.
Potřebný základní materiál si můžete na místě zakoupit.

Vstupné dobrovolné
Srdečně zvou členové
občanského sdružení „Křinické prameny“

Ve Středisku RUCE stále probíhají pravidelně každý týden
kroužky pro vás všechny. Zúčastňují se i přátelé z Broumova. Třeba
na Orientální tance, jakkoli se to může zdát odvážné, chodí i babičky.
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Nabízíme vám všem, pokud vám není přes sto let nebo méně než 5,
možnost se zúčastnit. Nemusíte se nikde přihlašovat. Stačí si vzít
přezůvky, pár korun na materiál a režii a přijít. Všichni se na vás těší.
STŘEDISKO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLANOSTI
RUCE
V Křinicích

Každý týden můžete ve Středisku RUCE navštívit
V úterý (Ines Šťovíčková)
Cvičení a jinou zábavu pro maminky s dětmi
od 15:00 hodin
„Kurz ručních prací“
zaměřený na zapomenuté lidové techniky
od 16:00 hodin

Orientální tance pro dospělé
od 19:30 hodin
Ve středu (Jitka Jiroušová, Věrka Kopecká, Liduška
Horklová)

Kroužek „JITRO“ – práce s materiálem
od 15:15 hodin
Ve čtvrtek (Liduška Horklová, Jitka Jiroušová)

Cvičení „lehké protahování těla“
od 19:00 hodin

Nemusíte se přihlašovat, jste kdykoli vítání.
Stačí si vzít přezůvky, vhodné oblečení a pár
korun na materiál a aby bylo teplo a mohlo se
svítit.
Srdečně vás zveme.
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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 březnu 2004, náklad 150 výtisků. Grafická
úprava ve spolupráci se Střediskem RUCE v Křinicích.
Redakční rada: Libuše Rosová, Blanka Strnadová
NEPRODEJNÉ!
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