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Vydává OÚ Křinice

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

Kroniky a Spolky
Již v roce 1677 založil školní mistr Tobias Knauer první
„Křinickou přátelskou knihu“ – kroniku. Do ní byla zaznamenávána
všechna uzavřená manželství. Roku 1865 založil obuvnický mistr
Anton Erben (čp.46) za pomoci nadací rozsáhlou knihovnu. Velkou
zásluhu na nadacích pro školu a veřejné blaho měl i Josef Volke
(čp.39).
Na vesnické škole probíhaly v zimních měsících v letech 1896
– 1899 třikrát týdně vyučovací kurzy o zemědělství. Po roce 1918 toto
vyučování pokračovalo v „Kahlerově mlýně“.
Od roku 1900 se vedla platná obecní pamětní kniha, která je
dnes údajně v muzeu v německém Forcheimu.

Kampelička byla v obci založena v roce 1925, mateřská škola
v roce 1939 (oboje je dnes minulostí). Dále v obci působili dobrovolní
hasiči, spolek sportovců, spolek cyklistů a několik politických
společností, které doplňovaly svými vystoupeními a divadelními
večery kulturní život vesnice.
Po roce 1945 byl v Křinicích až do roku 1980 aktivní
ochotnický spolek. Ten slavil řadu úspěchů na nejrůznějších
přehlídkách ochotnických divadel v rámci Východočeského kraje.
Dodnes působí v obci dobrovolní hasiči a sportovní oddíl kopané.
Pokračování příště

POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ.
v obci Křinice se uskuteční ve středu 22. 10. 2003
14:30 hod u kovárny
14:40 hod u Obecního úřadu
14:50 hod u „Šmídů“
Poplatek za očkování 70,- Kč je splatný na místě.
Očkování provádí MVDr. Hlaviznová.

UPOZORNĚNÍ !!!
Očkování lišek proti vzteklině pomocí návnad proběhne během
měsíce října 2003 – účinnost látky je 14 dnů.Nedotýkejte se návnad a
v měsíci říjnu maximálně omezte pohyb domácího zvířectva.
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UPOZORNĚNÍ vlastníkům kulturních památek
Ministerstvo kultury poskytuje každoročně účelové dotace
vlastníkům
kulturních
památek
v městských
památkových
zónách.Vyzýváme proto vlastníky zapsaných kulturních památek,
pokud mají zájem čerpat dotaci z Programu regenerace na příští rok,
ať se přihlásí na Odboru investic a rozvoje na Městském úřadě
v Broumově.

Bližší informace o výši a podmínkách poskytnutí dotací na
tel.č.491504246 nebo 491504247 – p.Mantel, pí.Machková.

3

Základní informace občanům obce Křinice
podle posledního sčítání lidu k 1.3.2001.
Obyvatelstvo úhrnem :
s trvalým pobytem
bydlící před rokem ve stejné obci

373
360

Osoby se státním občanstvím
ČR
SR

371
2

Obyvatelstvo podle národnosti
česká
slovenská
německá
ostatní

356
7
2
2

Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
věřící
bez vyznání
nezjištěno

100
247
26

Obyvatelstvo podle věku a nejvyššího ukončeného vzdělání
25-29 let
35
50-54 let
32
Obyvatelstvo 15leté a starší podle vzdělání
bez vzdělání
základní a neukončené základní
vyuč. a střední odborné bez maturity
úplné střední s maturitou
vyšší odborné a nástavbové
vysokoškolské
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1
104
141
49
3
9

TJ SOKOL Křinice
TJ Sokol Křinice předložil předpokládáné výdaje na sezónu 2003 –
jaro 2004:
Rozhodčí
Cestovné

Hostování hráčů
Vápno
Sekání hřiště
Přihlášení soutěže
Praní dresů
Fotbalové potřeby

8 zápasů doma * cca 450.-Kč.
Dolany
90 km
Teplice n.M.
30 km
Č.Kostelec
60 km
(na zápas 3 auta * 5.-Kč./km)
2 hráči * 500.-Kč.
3 q * 450.-Kč.
nafta jaro-podzim
500.16 zápasů * 100.-Kč.
míč 2 ks * 550.-Kč.
brank.triko
zdrav.potřeby

3.600.1.350.450.900.1.000.1.350.900.-

Nájemné za hřiště
El.proud, voda

1.600.1.100.1.500.300.12.000.8.000.-

CELKOVÉ VÝDAJE

34.550.-

TJ Sokol Křinice předložil vyúčtování pochodu Hvězdeckým pohořím
ze dne 3.5.2003, čistý zisk z akce byl 1 650,90 Kč.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsících září a říjnu oslaví svá jubilea tito naši spoluobčané :
Balcarová Anežka
Vítová Ludmila

95 let
81 let

Šiška František
Čápová Marie

60 let
89 let
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Kutil Miroslav
Divišová Růžena

71 let
74 let

Celba Josef
Brát Josef

73 let
71 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a
rodinné pohody.
PODĚKOVÁNÍ
Paní Věroslava Jansová předsedkyně Sdružení zdravotně
postižených děkuje obci za finanční příspěvek na činnost organizace.

INFORMACE
Výlov rybníka „Školní“
Pan Václav Samek dává na vědomí všem občanům, že dne
1.11.2003 bude proveden výlov rybníka „Školní“. Od 10.00 hod. bude
probíhat prodej kaprů, amurů a tolstolobiků.

Nábor nových hráčů do oddílu kopané TJ Slovanu Broumov
Oddíl kopané TJ Slovan Broumov pořádá nábor nových hráčů
ročníku 1998 a starších.Hlásit se mohou každý pátek od 17.00 hod. na
stadionu St.Opočenského u p.Zdeňka Chládka nebo u p.Josefa
Krolopa st..

NAUČNÁ STEZKA
V Křinicích bude vytvořena naučná stezka, která bude
seznamovat veřejnost s historií a současností naší obce. Bude se jednat
o čtrnáct zastavení. První zastavení Cesty a procesí, druhé zastavení
„O založení Křinic“, třetí zastavení „Broumovské statky“, čtvrté
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zastavení „Brána času“, páté zastavení „Památková rezervace“, šesté
zastavení „Kolem Ameriky“, sedmé zastavení „Život u vody“, osmé
zastavení „Sochy a kříže v krajině I“., deváté zastavení „Ovocnářství“,
desáté zastavení „Sochy a kříže v krajině II“., jedenácté zastavení
„Křinické pověsti“, dvanácté zastavení „Život na vsi“, třinácté
zastavení „Vodovod a prameny“ a čtrnácté zastavení „Broumovský
meteorit“. Všechna zastavení vám budou jednotlivě vkládána do
příštích čísel Občasníku, abyste si mohli pokud budete mít zájem
vytvořit ucelený soubor všech zastavení.
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Společenské akce

TURNAJ V MARIÁŠI – IV.ročník Broumovské ligy
První kolo turnaje se uskuteční dne 18.10.2003 od 9.00
hod. v Hospůdce u Sládka v Křinicích.Startovné činí 70.Kč.

KONCERT Ládi Kerndla
se uskuteční 31.10.2003 ve 20.00 hod. v Hospůdce u Sládka.

Členové občanského sdružení „Křinické prameny“ vás zvou na

„Den dušičkové květinové vazby“
do Střediska RUCE v pátek 24. 10. 2003 v době od 10:00 do 17:00
hodin. Zde si pod vedením paní Ines Šťovíčkové můžete ozdobit
přinesené věnce, svíčky, květináče nebo také již hotové výrobky
zakoupit.
Přineste si tedy věci na ozdobení a chuť něco pro sebe a své drahé
udělat.
Na setkání s vámi se všemi a na posezení u čaje nebo kávy se těší
pořadatelé
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Věra Kopecká
Křinické ráno
Za bílým závěsem
si slunce
v bílé noční košili
rozčesává vlasy
I ticho je bílé
a drobně mží
do pokosené trávy
do jiřin
Borovice na stříbrnou nit
navléká bílé perly
Klid zlátne
Z tepen cest
krvácí září

Trávník rozkvetl spadaným listím
Vzduch vypraný v mydlinkách mlh
je čistý až zebe
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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 říjnu 2003, náklad 150 výtisků. Grafická úprava ve
spolupráci se Střediskem RUCE v Křinicích.
Redakční rada : Libuše Rosová, Blanka Strnadová.
NEPRODEJNÉ!
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