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Vážení spoluobčané,
dnes Vám nabízíme třetí část cyklu z historie obce Křinice
Kaplička sv.Huberta
Další kapličku na úpatí hor vybudovali sedláci Zinke (čp.119) a
Alsen (čp.127) pod stezkou „Pikersteig“. Od této kapličky vedla
křížová cesta do Martínkovic, Božanova a dále do Vambeřic. Touto
cestou chodilo procesí na slavné vambeřické poutě, ovšem dnes je tato
křížová cesta značně zchátralá. Kapličku nechal opravit křinický
občan pan Ansorge a dnes je zasvěcena patronu myslivců
sv.Hubertovi, neboť v celém okolí není vzpomínka na patrona
myslivců, i když celý tento kraj je proslulý bohatstvím zvěře.
V této souvislosti nelze opomenout ani vzpomínku spisovatele
Aloise Jiráska z doby jeho studií na místním gymnáziu. Když se
v sobotu vracíval domů do Hronova, chodil stezníkem (dnešní
Jiráskův stezník), na kterém byly vždy přes příkop lávky z prken.
Používala se prkna, na kterých ležel předtím nebožtík z toho statku, ke
kterému patřily polnosti. Jirásek se velice podivil, že na každém prkně
bylo vyryto datum úmrtí člena rodiny z příslušného statku. Ve svých

vzpomínkách popisuje i situaci, kdy ho při výstupu ke Hvězdě
zaskočila silná bouře a taková tma, že se strachem dočkal rána pod
skálou v pohoří blízko Hvězdy.
Škola
V roce 1631 je poprvé zmiňována vesnická škola pod vedením
učitele Hofmana. Učilo se v čp.183.V roce 1800 byla vybudována
škola v hospodářství čp.184. Dnešní budova školy byla vystavěna
v roce 1875 pod vedením Josefa Stündela za 19 tisíc zlatých. Nejprve
byla škola jednotná, později měla 2 až 4 třídy. Od té doby škola prošla
dvěma generálními opravami. V roce 1979 byla pro nedostatek dětí
škola zrušena a zřízena Škola v přírodě, která umožňovala pobyty
dětem zejména z velkých měst (Hradce Králové, Prahy a jiných) až do
roku 2002, kdy byla, i přes to, že měla zajištěny objednávky pobytů
na další školní rok, Krajským úřadem pro nedostatek finančních
prostředků zrušena. Protože zájmem obce bylo dál budovu využívat,
vzniklo zde Středisko environmentální vzdělanosti RUCE, kam opět
děti jezdí a kde s nimi pracují, předávají jim znalosti a umožňují
prožívat příjemný pobyt v našem nádherném kraji zejména občané
Křinic.
Pokračování příště

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO PROJEDNALO :

Dne 12. 5. 2003 proběhlo obecní zastupitelstvo.
Zastupitelstvo schválilo :
Prodej nemovitosti čp.69. Podrobnosti o prodeji budou
zveřejněny vyhláškou na úřední desce během měsíce května.
Obecním zastupitelstvem byl schválen pan Gereg Jeroným jako
správce obecního majetku.
Zápisy z jednání obecního zastupitelstva jsou všem občanům
k dispozici k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadě.

INFORMACE :
Upozorňujeme občany, že referendum ke vstupu do Evropské
unie bude probíhat ve dnech 13. a 14. června 2003 v prostorách
Střediska Environmentální vzdělanosti RUCE (bývalá Škola
v přírodě).
13.6.2003
14.6.2003

od 14 hod. do 22 hod.
od 8 hod. do 14 hod.

Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii bude
zpřístupněna každému občanovi od 23.5.2003 na Městském úřadě
v Broumově.
PROSBA
Opět se obracíme na všechny občany Křinic s prosbou, aby
nedocházelo k ničení čekáren a k nepořádku kolem nich.
PŘIPOMÍNÁME
Dne 1. 6. 2003 se bude konat Dětský den s diskotékou,
soutěžemi a občerstvením v Hospůdce u Sládka. Plakáty budou
v předstihu vyvěšeny.

ŽÁDOST
Žádáme občany Křinic, kteří nezaplatili poplatek za svoz
odpadu, o úhradu do konce měsíce května. V opačném případě bude
seznam zveřejněn.

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