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

Přírodní úkazy
Požáry se vyskytovaly ve všech dobách. Nejvíce po úderech
blesků. Na horním konci byly řídké, na dolním velmi časté. Také
Křinice měly svůj „velký požár“ v roce 1885, když několik, i více od
sebe vzdálených dvorů a řada domů lehly popelem. Hasební práce
byly velmi obtížné. Shořely dvory č.p. 168/169, 64, 68/69, Kahlerův
mlýn č.p. 170/171, kovárna Zinkeho č.p .62 a usedlosti a domy č.p.
172, 167, 166, 165, 161, 67 a 61. Požár vznikl na dřevěném domě č.p.
175.
V roce 1903 vyhořel v blízkosti Šléglu stojící nádenický domek
a oba jeho obyvatelé, manželé Klemtovi, našli v plamenech svoji smrt.
Povodně vždy těžce postihly spodní konec obce.

Rozměrné škody na budovách a v lesích způsobovaly silné větry
a vichřice. 4. 7. 1929 řádil vzdušný vír podél pohoří a zničil
v několika minutách nejhezčí a nejnadějnější smrkové porosty. Až
pětimetrové stromy praskaly jak zápalky a skoro 100 tisíc plnometrů
polomu vzrostlého a nejcennějšího dřeva bylo pozůstatkem prudkého
víru.
Již v dalším roce 27. 10. 1930 přelétl orkánu podobný vítr přes
pole a ves. Znovu těžce poškodil lesy, strhl střechy stavení a způsobil
těžká zpustošení.
Předtím však v roce 1909 byly lesy, jak klášterní, tak selské,
těžce poškozeny ledovou námrazou. Hustý drobný déšť zmrzl
v okamžiku, takže i nejsilnější stromy praskaly pod tíhou ledu.
Ještě na jeden přírodní úkaz nelze zapomenout, a to na pád
meteoritu. Dne 14. 7. 1847 asi ve 3:45 hod. prolétl meteorit o
hmotnosti 17,081 kg střechou panského domu u „Cíglu“, prorazil
podlahu a příčný trám, odrazil se do jedné z komor a zůstal ležet a
nohou dvou spících dětí nájemníka Pohly, aniž by je zranil.

Pokračování příště
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OZNÁMENÍ
o konání zasedání Obecního zastupitelstva ve středu 3. září
2003 v 17.00 hod. na Obecním úřadě v Křinicích
Program:
Kontrola zápisu
Změna územního plánu
Připomínky zastupitelů
Přidělení bytu v čp. 271
Řešení mostu k bývalému statku
Diskuse
Usnesení, Závěr.
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UPOZORNĚNÍ :
Z důvodů nutné provozní údržby bude přerušena dodávka
elektrické energie v celé obci Křinice.
dne 10.9.2003
v době od 7.00 do 17.30 hod.
dne 12.9.2003
v době od 12.00 do 16.30 hod.
Elektrický proud půjde pouze na dolním konci obce od č.p. 260
směrem ke Krymzu.
Za pochopení děkuje Východočeská energetika, a.s., Služebna
Broumov, tel.: 491521840 – Po-Pá 7-8 hod.

Obec Křinice a Sheele Bohemia s.r.o.,
si Vás dovoluje upozornit, že dne 18. 9. 2003 pro Vás zajistili :

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
odloženého u sběrných nádob (popelnic) u domů.
1. Popelářské auto bude sbírat: staré matrace, starý nábytek,
koberce aj.
2. Avia bude sbírat : papír – černobílé noviny zvlášť pevně
svázané, barevné časopisy zvlášť pevně svázané, kartónový papír
zvlášť pevně svázaný,
pneumatiky z osobních vozidel (bez disků),
železo.
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Noviny, časopisy a kartónový papír chraňte před případným
deštěm.
Odpad připravte u sběrných nádob

18. 9. 2003 v 7.00 hodin.
Případné dotazy ke svozu velkoobjemových odpadů zodpoví:
Scheele Bohemia s.r.o., p. Rieger Bohuslav tel.:491524691,
606632232.
Obecní úřad Křinice, Martínkovice, Božanov, Otovice a
firma Scheele Bohemia s.r.o. si Vás dovolují upozornit, že
dne 7. 10. 2003 pro Vás zajistili :
SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK
vytříděných z komunálního odpadu.
Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů :
Oleje a tuky, barvy, ředidla, pryskyřice, lepidla, rozpouštědla,
odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, zahradní
chemii včetně obalů, baterie (suché články), akumulátory, zářivky a
ostatní odpad s obsahem rtuti, televizory a staré lednice.
Svoz proběhne zastávkovým způsobem. Obsluhou svozového
vozidla bude odpad přebírán přímo od občanů.
Občan předloží obsluze vozidla doklad o zaplacení svozu
tuhého komunálního odpadu na rok 2003.
Odpad nesmí být shromažďován na určených místech
před příjezdem svozového vozidla.
Odpad nesmí být shromažďován na jiných místech.
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Svozová trasa pro svoz nebezpečného odpadu
v úterý 7. října 2003
horní část obce – otočka autobusu
horní část – u zvonu na sklo
u Obecního úřadu
dolní část u zvonu na sklo

15.00 – 15.05 hod.
15.10 – 15.15 hod.
15.20 – 15.30 hod.
15.35 – 15.40 hod.

Případné dotazy zodpoví: Scheele Bohemia s.r.o., p. Rieger
Bohuslav, tel.: 491524691, 606632232

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci srpnu oslaví svá jubilea tito naši spoluobčané :
Klimeš Josef
Heinzelová Maruška
Tomková Ludmila
Žid Jan

70 let
70 let
80 let
75 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a
rodinné pohody.
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POZNÁMKA redakce : Vítáme příspěvky našich občanů
do „Občasníku“. Příspěvky nechávejte v poštovní
schránce obecního úřadu.
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Středisko environmentální vzdělanosti RUCE
v Křinicích
Se začátkem nového školního roku jsme ve „Středisku RUCE“
připravili především pro své spoluobčany z Křinic, ale i pro přespolní,
několik možností jak si odpočinout, jak příjemně a užitečně strávit
volný čas, při tom si popovídat a třeba se i naučit něčemu, co pak
můžeme předávat dál našim dětem, partnerům nebo jen tak cizím
lidem.
Především pokračujeme v kroužcích, které si již získaly přízeň
řady spoluobčanů i několika příznivců z Broumova a odjinud. Pro
všechny, zejména pro děti všeho věku, rodiče i pro důchodce,
pokračují pravidelná týdenní výtvarná setkávání s různými
materiály. Zatím hojně navštěvovaná dětmi, maminkami a babičkami.
Doufáme, že letos přijdou i tatínkové a dědečci. Tedy:

výtvarná setkávání
každou středu počínaje 2. září 2003 vždy od 15:15 hod.
pro děti i dospělé
v délce trvání 1 až 2 hodiny

Sebou si vezmete jen přezůvky, vhodné oblečení a děti 5,- Kč,
dospělí 10,- Kč. Za to dostanete běžný materiál, půjčíte si potřebné
nástroje, a bude teplo a světlo, určitě i trocha čaje nebo kávy.
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Srdečně Vás všechny do “Střediska RUCE”, do svého Studia
„JITRO“, které ve spolupráci s účastníky kroužků ve Středisku
postupně vzniká, zve Jitka Jiroušová.
Ve “Středisku RUCE” také pokračuje pravidelné, letos
čtvrteční, cvičení zejména pro ženy každého věku, od děvčat až po
důchodkyně, které není náročné, neunaví, přinese však dobrou náladu
a pomůže k lepšímu zdraví.
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lehké protahování těla
každý čtvrtek počínaje 11. září, vždy ve 20:00 hodin
ve Středisku RUCE

Cvičení, které opět vede Jitka Jiroušová, trvá vždy asi 1 hodinu.
Vezměte si laskavě přezůvky a pohodlné oblečení, 10,- Kč, aby mohlo
být teplo a světlo, a přijďte.
Úplně nově, a jak se dnes s oblibou v médiích uvádí,
exkluzivně, díky laskavosti paní Ines Šťovíčkové se nám podařilo pro
vás pro všechny zajistit v Křinicích pravidelné cvičení „Břišní tance“.

Břišní tance
vždy v úterý, počínaje 29. 9. 2003
od 19:30 hodin, asi hodinu.

Opět si donesete jen pohodlný oděv (např. široké sukně), tílko
do pasu, šátek přes boky, ponožky a chuť do práce. Cena je vzhledem
k ostatním podobným kurzům v okolí asi poloviční, tedy 35,-Kč za
hodinu.
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Na všechny uvedené akce se nemusíte nikde přihlašovat, stačí
jen mít chuť a přijít, samozřejmé s doporučeným nejnutnějším
vybavením.
Na podzim budeme pokračovat v kurzech řemesel pro ty, kdo
chtějí řemeslo skutečně zvládnout a naučit se tak, aby je mohli
prakticky provozovat a dále se zdokonalovat. Začali jsme již letos na
jaře kurzem „Aranžování z přírodních materiálů“.
Tentokrát to bude kurz „ Patchworku “, textilní techniky, která
dokáže ze zbytků zkrášlit nejen váš příbytek, ale i části oděvu, různé
potahy, sedátka a podobně.

Kurz Patchworku
vedený paní Ines Šťovíčkovou
vždy v úterý počínaje dnem 30. 9. 2003
od 15:30 hodin ve Středisku „RUCE“

Kurz bude mít 8 lekcí, cena kurzu je 400,- Kč, cena jedné lekce
60, Kč. Délka každé lekce asi 2 hodiny. Kurz bude zaměřen na tzv.
„jo-jo“ patchwork, ruční a šitý (na stroji) patchwork. Bude dobré,
když si účastníci donesou jehly, nitě, vatelín, zbytky látek podle
vlastního vkusu a výběru. Všechno potřebné bude upřesněno na první
lekci.
Na tento kurz je potřeba se předem přihlásit ve Středisku RUCE
nebo telefonicky na telefonu 491 521 604, na mobil 777 234 299 nebo
také e-mailem na adresu „velmi.brou@wo.cz“.
Věříme, že především občany Křinic nabídka „Střediska
environmentální vzdělanosti RUCE“ uspokojí a bude zajímavá i pro
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naše přátelé z okolí. Vždyť z Broumova je to k nám jen 3 km a
chodíme to nebo jezdíme na kole úplně normálně. A cesta je skutečně
pohodlná a příjemná. Navíc, když se k nám dá dojet aspoň jednu cestu
autobusem..
Závěrem můžeme všechny naše příznivce a kamarády a další
zájemce o naši práci zde v Křinicích ujistit, že chystáme další
zajímavé události, které se budou týkat řemesel, ale i zdravé výživy a
životního stylu i konkrétních kroků k ochraně nádherného prostředí,
ve kterém žijeme, i způsobů života, který bude pro nás všechny trvale
udržitelným. Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na setkávání
s vámi se všemi.

Vydal Obecní úřad v Křinicích v září 2003, náklad 150 výtisků.
Grafická úprava ve spolupráci se Střediskem RUCE v Křinicích.
Redakční rada : Libuše Rosová, Blanka Strnadová. NEPRODEJNÉ!
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