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Vážení spoluobčané,
dnes Vám nabízíme čtvrtou část cyklu z historie obce Křinice
Obyvatelstvo a jeho vývoj
Původní obyvatelstvo Křinic bylo převážně německé, což
vyplývá z histo-rických souvislostí. Pokud se týká vývoje počtu
obyvatel má trvale klesající tendenci, o čemž svědčí i oficiální údaje.
Zatímco v roce 1762 bylo v obci 857 obyvatel, v roce 2002 má obec
pouze 384 obyvatel. Nejvyšší údaje pocházejí z roku 1880 (1354
obyvatel) a 1932 (1030 obyvatel).
Za zmínku stojí i to, že prvním poslancem v zemském sněmu za
Broumovsko byl křinický občan Sperling-Daurscha, majitel usedlosti
Šolcovna.
V Křinicích se narodil spisovatel Oskar Teuber (1852-1901),
který byl znám až za hranicemi rakousko-uherské monarchie. Byl
dopisovatelem velkých novin a časopisů a autorem významných děl
Dějiny pražských divadel, Význačné dny Rakouska, Příběhy
klášterního a vojenského života.

Z domu čp. 62 pochází lidový básník Anton Kahler (18681934). V Křinicích se narodil i zakladatel „Braunauer Rolloindustrie“
Celestin Klemt (1853-1914). Z Kahlerova mlýna pocházejí i dva
vysocí vojenští důstojníci – generálmajor Franz Edler von Kahler
(1862-1950) a plukovník Celestin Kahler (1869-1962).
Obchody
Na počátku 19.století bylo v obci 7 hospod, 3 mlýny poháněné
vodou, výroba obrazových rámů a obrazů, kovář a podkovář,
zámečnictví (výroba trezorů), prodej uhlí, truhlářství, řeznictví, 3
pekaři, holič, krejčí, obuvník.

Pokračování příště

INFORMACE :
Po jednání obecního úřadu s CDS Police n. M. byla pro občany
zavedena nová autobusová linka ve dnech pondělí – středa – pátek,
odjezd z konečné v 10.05 hod..
Tento spoj můžete využít k návštěvě úřadů, lékaře či nákupům.

Byla provedena obnova místního rozhlasu. Pokud občané mají
připomínky ohledně ozvučení, sdělte je ústně nebo písemně na obecní
úřad.

Informujeme občany, že z technických důvodů bude od 28. 7.
2003 do 31. 8. 2003 uzavřena obecní knihovna.
Z téhož důvodu nebudou v týdnu od 11. 8. 2003 do 17. 8. 2003
na obecním úřadě úřední hodiny. V případě změny termínu budou
občané včas informováni.

UPOZORNĚNÍ :
Upozorňujeme občany, že na jednoduché stavby a udržovací
práce je nutné ohlášení dle § 57 zák.č.50/1976 Sb. Formulář si je
možné vyzvednout na obecním úřadě.
Na katastru obce Křinice dochází k ničení mysliveckých
zařízení dětmi. Žádáme proto rodiče, aby své ratolesti upozornili na
slušné chování a děti neničily práci našich nimrodů.
Upozorňujeme občany, že nadále trvá celoroční kontumace psů
a koček. Volný pohyb psů a koček je zakázán z důvodu možnosti
jejich nakažení vzteklinou.

CO PŘIPRAVUJEME
Chcete něco vědět o evropské unii?
Přijďte 9. srpna 2003 v 17.00 hod. do „Hospůdky u Sládka“.
Obecní úřad spolu s iniciativními občany pro vás i vaše známé a
přátele připravil „neformální potlach“ s panem Pavlem Baldíkem,
pracovníkem Ministerstva zahraničních věcí ČR z oboru koordinace
vztahů s EU.

Je na vás, zda chcete vědět něco o tom co nás čeká od května
roku 2004. Zvláště mladá a střední generace by měla být připravena
pro vstup a pro život v Evropské unii.
Chvíle odpočinku v pěkné hospůdce se zajímavým programem
stojí jistě za to.

Těšíme se na vaši účast

CO NÁS TRÁPÍ A BUDE TRÁPIT NĚKOLIK ROKŮ.
Most k bývalým objektům státního statku 6. 6. 2003 dosloužil a
došlo k dalšímu poškození, které nedovoluje tuto stavbu užívat.
Všichni, kdo zde žijí delší dobu vědí, že most po řadu desítek let
stavěl a udržoval po zemědělském družstvu státní statek. Vlastník
mostu není znám, odborníci vysvětlují, že most patří tomu, kdo vlastní
cestu. Část cesty vlastní obec, část fyzická osoba. To by snad nebyl
ten největší problém. Proto jsme zavolali odborníky. První nepřesný
odhad částky na opravu je 3 miliony korun. Požádali jsme proto o
vypracování statického posudku. Posudek ukládá most nepoužívat a
odstranit. Most lze odstranit jen demoličním výměrem od stavebního
úřadu a na tom se právě pracuje. Z hlediska provozu nelze most
odstranit, aniž by občané či vlastníci měli přístup na svoje
nemovitosti.
Před obecním zastupitelstvem je tedy tvrdý oříšek, rád bych vás
proto seznámil s námětem na řešení.
Vypracovat projekt na nový most. Podchytit stávající most a
jako havarijní ponechat do doby zajištění finančních prostředků
(úvěru) a postavit most nový na stejném místě. Do nákladů se musí
zahrnout i výkup pozemků od vlastníků. Za cenu 50 000 Kč. zakoupit
konstrukci pro pře-jezd s výhledem výstavby nového mostu.
Je i takový návrh, postavit most nový v jiné lokalitě včetně
komunikace, zřejmě ekonomicky nejvýhodnější.
Žádám občany o každou připomínku k tomuto problému dnů
dnešních i budoucích.
Současně prosím občany, kterých se to týká nejvíce. o
trpělivost.
Starosta obce

KDO NÁM ZNEPŘÍJEMŇUJE KRÁSNÉ LÉTO A POBYT
V NAŠÍ OBCI ?
Nejsou to jen komáři, ale jsou to konkrétní nezodpovědní
občané a chalupáři v naší obci. Dal jsem si chvíli do pohybu svoje
čichové ústrojí a v posledním týdnu, kdy je období tropických veder,
vzduch je bez pohybu, můžete u nás místo vůně květin natáhnout
štiplavý a nepříjemný zápach z pálení suché a shnilé trávy, které se
někdy říkalo seno. Sousedi musí zavírat okna, odpovědný občan
přemýšlí o zavolání hasičů a pachatel se raduje jak umí také uklízet.
Ptám se, proč to děláte? Máte málo příležitostí nebo snad málo místa,
aby jste nechali tuto hmotu zcela přirozeně shnít a tak si vyrobili
vlastní humus.
Obracím se na vás na občany, pokud se někde ve vašem okolí
takový „dobrý soused“ nachází, sdělte to i anonymně na lístečku do
schránky ve dveřích obecního úřadu.
Zákon o ochraně přírody říká „V chráněné krajinné oblasti je
zakázáno rozdělávání otevřených ohňů.“
Starosta obce

NAŠI OBEC NAVŠTÍVIL MINISTR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.
Dne 14.7.2003 u příležitosti zahájení likvidace skládky
nebezpečných odpadů „PASA“ se zastavil v naší obci pan ministr
Libor Ambrozek. Skládka „PASA“ sousedí bezprostředně s naším
katastrálním územím, její likvidace bude stát Fond životního prostředí
30 000 000 Kč.

Při zahájení likvidace nám byla poskytnuta informace, že do
hloubky 420 m je kontaminována zemina i na katastru naší obce.
Pan ministr absolvoval pěší tůru po Jiráskově stezníku až do
školy, kde si na chvíli odpočinul, a poté pokračoval zpět do Prahy. Při
procházce si povšiml i další budoucí ekologické katastrofy, tj. VKK.
Při krátkém zastavení jsem poskytl informace o stavbě i příčinách
současného stavu. Výsledek nelze očekávat v krátké době, ministr jen
krčil rameny a podivoval se, že mohlo k takovému stavu dojít. Za
vším stojí vlastník a ten se musí o svůj majetek postarat.
I když se panu ministrovi u nás líbilo a byl velmi přístupný,
žádnou naději na pomoc nám nedal.
Starosta obce
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsících červnu a červenci oslaví svá jubilea tito naši spoluobčané :
Myšková-Kochová Marie
let
Celbová Květuše
let
Novotná Věra
let
Nováková Jarmila
let
Fischerová Květuše
let

78 let

Kadrmas Miloslav

60

71 let

Machová Věra

81

60 let

Tyšl Ladislav

71

60 let

Steiner Miroslav

65

60 let

Podstata Jaromír

73

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

PODĚKOVÁNÍ.
Středisko RUCE děkuje panu Milanovi Reichrtovi za darování
decimální váhy, se kterou naše děti určitě užijí spoustu zábavy a
prožijí hezké pocity.
Zároveň prosíme, pokud by někdo měl závaží, které právě
nepoužívá, aby nám je na nějakou dobu alespoň zapůjčil.

Jindřich Horkel
pověřený vedením
Střediska RUCE

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