OBČASNÍK

KŘINICE
Duben 2003

Vydává OÚ Křinice

Vážení spoluobčané,
dnes Vám nabízíme druhou část cyklu z historie obce Křinice.
Kaplička na Hvězdě
V roce 1670 byl postaven na pohoří dřevěný kříž. Opat Thomas
Sartorius nechal na tento kříž posadit velkou hvězdu, aby pocestní už
z daleka viděli tuto vyhlídku.Tato pozlacená hvězda byla umístěna až
do roku 1664 na špičce klášterní věže, která je známa jako Rothova
věž.Tato věž shořela při požáru v roce 1664. Nově vybudovaná
klášterní věž byla však o šest loktů vyšší, a proto se nemohla původní
pozlacená hvězda použít. Od těch časů nesvítí plechová pozlacená
hvězda z věže kláštera, ale z hřebene pohoří. Tato vyhlídka, nazývaná
„U Hvězdy“ (později zkráceně „Hvězda“), byla oblíbeným výletním
cílem. Na cestě k vyhlídce byla v roce 1709 postavena kaple Panny
Marie Sněžné.
Učitel Rother uvádí ve své kronice: „Z obce Weckersdorf ke kapli
Panny Marie Sněžné vede 985 kroků, od kaple nahoru na Hvězdu je to
400 kroků.“

Broumovský opat Otmar rozhodl, aby na místě zpráchnivělého
kříže byla postavena kaplička. Ta byla vybudována podle plánů
stavitele K. I. Dientzenhofera v roce 1732. Přiměřeně svému jménu
byla postavena ve tvaru hvězdy, a na její špici byla opět posazena již
zmíněná plechová hvězda. Každoročně v srpnu se zde konala hojně
navštěvovaná svatá mše.
Aby tato kaple nezůstala bez dohledu, vybudoval opat Benno II.
Löbl v roce 1747 poustevnu. První poustevník a obyvatel chalupy byl
františkán Václav.
V roce 1787 císař Josef II. kapličku zrušil a poustevna byla
rozbořena.
V roce 1939 kaplička přešla pod Polici. Jako reakci na to
uskutečnili broumovští Němci protestní pochod na „Hvězdu“. Tato
kaplička od nepaměti stála na Křinickém katastru a pro všechny
starousedlíky je spojena s obcí Křinice, přestože po katastrálních
úpravách v roce 1945 přešla k obci Hlavňov.
Pokračování příště

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO PROJEDNALO :
Dne 12. 3. 2003 proběhlo veřejné zasedání, kterého se zúčastnili dva
občané Křinic.
1. Zastupitelstvo schválilo sazby za půjčení obecního majetku :
zapůjčení traktoru + vleku
(včetně nafty a traktoristy)

300

Kč./1

hod.

150
důchodci
zapůjčení míchačky
zapůjčení žebříku hliníkového

Kč./1

hod.

10 Kč./den
5 Kč./den

Zápisy z jednání obecního zastupitelstva jsou všem občanům
k dispozici k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.
2. PRŮZKUM zájmu o odebírání obědů :
Byla nám nabídnuta možnost vaření obědů pro naše občany.
Jednalo by se o 150 g porce za 49 Kč.Vaření obědů může probíhat jen
v případě, že bude minimálně 20 zájemců. Proto prosíme, kdo máte
zájem o odběr obědů, přihlaste se do 10. 5. 2003 formou vhození
lístku do schránky na dveřích obecního úřadu. Na lístku uveďte
jméno.
NABÍDKA
Zahradnictví Broumov, za řekou naproti jatkám, tel. 491 521 253,
nabízí služby - osázení truhlíků, mís, dárkovou vazbu, prořezávku
ovocných stromů atd. Dále nabízí – zeleninovou sadbu, květinovou
sadbu, léčivé rostliny, okrasné stromky a keře atd.
Prodejní doba je od dubna do konce května rozšířena
Po – Pá
So

7 hod. – 17 hod.
8 hod. – 11 hod.

CO PŘIPRAVUJEME :

Zveme všechny příznivce aktivního způsobu života v sobotu
3.5.2003 do Křinic.
V 9 hod. zahájíme již 28. ročník Křinického pochodu. V
průběhu dopoledne budou soutěžit hasičská družstva tradičně
o pohár starosty, o přestávce čeká všechny přítomné zajímavé
překvapení.

Relaxovat můžete při koncertu
Pavla Bobka a Lídy Nopové se skupinou Miloše Nopa
který začne 3. 5. 2003 v 17 hodin
tančit na zábavě se skupinou Mamut, s.r.o.
tentýž den od 20 hod.
Obě akce proběhnou v Kulturním domě v Křinicích.
Vstupenky si mohou občané Křinic vyzvednout na Obecním
úřadě.

Dále připravujeme:
Měsíc červen
DĚTSKÝ DEN s diskotékou, soutěžemi a občerstvením.
TRAMPSKÝ POTLACH 14.- 15.6.2003.
Měsíc září
MORAVANKA s ochutnávkou mladého vína 20.9.2003.

Měsíc říjen
LÁĎA KERNDL 31.10.2003.

Měsíc prosinec
VÁNOČNÍ KONCERT - ZELENÁČI
SILVESTR
Termíny a místo konání bude předem zveřejněno.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci květnu oslaví svá jubilea naši spoluobčané
Burdich Hubert
Strauchová Alžběta
Sejkorová Eliška
Romanová Bedřiška

74 let
73 let
83 let
72 let

Přejeme do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a rodinné
pohody.

OBČANÉ !
S nástupem jara, bych rád sdělil některé informace, které může
každý občan ovlivnit a tím je i řešit. Příprava na oslavy existence
Křinic musí začít ihned.
Kde začít? Je těžké dávat rady. Každý náš občan ví nejlépe, kde ho
bota tlačí. Nejméně nákladné je udělat pořádek ve svém blízkém
okolí. Ale nepořádek v obci dělají i vlastníci pozemků, kteří pozemky
nesklízejí ani jednoduchým způsobem neudržují. Žádám vlastníky,
aby projednali s pronajímatelem ošetření těchto pozemků. Chci při
této příležitosti sdělit občanům, že v krátké době bude Správa a údržba
silnic provádět čištění příkopů a lze očekávat, že může dojít
k nedorozumění, zvláště v těch případech, kdy je na příkopu
vybudován přejezd bez souhlasu vlastníka příkopu, dále pokud je do
příkopu vyvedena odpadní voda, případně je v příkopu umístěno jiné
zařízení. Je třeba jednat předem s vedoucím SÚS, pracoviště
Broumov.
Nejvíce starostí, ale i ostudy, dělají v naší obci zbořeniště, která
mají vlastníka. Obecní zastupitelstvo při projednávání tyto věci
konzultuje a spoléhá na rozum vlastníků daleko více než na sankce.
Již delší dobu se projednává možnost poskytnutí půjčky
s minimálním úrokem na opravu domů, která by ovlivnila vzhled obce
(fasáda, obílení apod.). Prosím občany, aby nezávazně sdělili, zda
mají o půjčku zájem. Každá žádost by se řešila individuálně a
poskytnutí půjčky by bylo jen na předem dohodnuté opravy. Žádáme
zájemce, aby požadavky na půjčku nahlásili do 15.5.2003 na OÚ
v Křinicích.
Necelé tři roky utečou jako voda, je nejvyšší čas se nad tak
významným výročím už dnes nejen zamyslet, ale co hlavně, pracovat.
Starosta obce

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

KONALO SE
Dne 12.4.2003 se konala soutěž v mariáši o „POHÁR OPATA“.
Soutěžilo 64 účastníků, z toho 1 žena. Členové Křinického družstva se
umístili takto :
Pořadí

Jméno

9
14-16

Horáček Josef
Matějů Tomáš
Šleis Martin
Heinzel Pavel
Šmída Jiří
Šimonek Petr
Matysík Milan
Horák Jiří
Černý Jan
Rosa Josef
Simon Josef
Janáček Vlastislav

18
27
28
42
43
46
52
53
64

.

Ve “Středisku RUCE” v Křinicích pokračují zejména pro děti
všeho věku, rodiče i prarodiče pravidelná týdenní
výtvarná setkávání s různými materiály

pro která nemusíte mít žádné výtvarné nadání. Pouze chuť vzít
do ruky cokoli, z čeho se dá vyrobit pro radost něco, čím lze zkrášlit
naše příbytky, nebo co “jen tak” přinese potěšení.
Není třeba se nikde přihlašovat, prostě přijdete někdy kolem
15:15 hodin a až si vyrobíte, co byste rádi, půjdete domů. Tak tedy

výtvarná setkávání
každou středu vždy od 15:15

Sebou si vždy laskavě vezmete přezůvky, vhodné oblečení, děti
5,- a dospělí 10,- Kč. Za to dostanete běžný materiál, půjčíte si
potřebné nástroje, a bude teplo a světlo, určitě i trocha čaje nebo kávy.

Srdečně Vás všechny do “Střediska RUCE” zvou:
Jitka Jiroušová a Liduška Horklová, obě z Křinic.

Ve “Středisku RUCE” (budova Školy) také pokračuje, zejména
pro ženy každého věku, od děvčat až po důchodce, pravidelné týdenní

lehké protahování těla
každé úterý vždy v 19:30 hodin
ve Středisku RUCE

které není náročné, neunaví, přinese však dobrou náladu a
pomůže k lepšímu zdraví.
Cvičení vede paní Jitka Jiroušová z Křinic. Každé úterý v 19:30
hod. se ve Středisku RUCE schází zatím asi 10 žen. Nemusíte se nikde
přihlašovat, stačí jen mít chuť. Vezmete si přezůvky a pohodlné
oblečení, 10,- Kč. Cvičení trvá hodinu.

Vážení spoluobčané,
díky zastupitelstvu obce, starostovi a také několika občanům
Křinic, kteří se na práci a činnostech Střediska RUCE podílejí, jsme
mohli přijmout první děti, které nepřijely jako dosud jen do Školy
v přírodě, ale zúčastní se řady zajímavých her, prací, vycházek a
povídání, které pro ně připravujeme. Učí se poznávat, jak se žije na
vesnici, a trochu nahlédnout způsob života, který ve velkých městech
již většinou neznají ani jejich rodiče. Přispívá tomu zdejší klid, čerstvý
vzduch, příroda a domácí zvířata, naše vedení k ohleduplnosti nejen
k lidem, ale i k rostlinám a celé přírodě, i prostředí, které vy všichni
spoluvytváříte. Snažíme se jim ukázat zásady trvale udržitelného
života, jejichž dodržování umožní nám všem přežít ve zdraví na naší
Zemi.
Věříme, že se nám bude naše práce dařit. Každý začátek je těžký a
ani nás neminuly potíže s organizací, finanční a třeba se zajišťováním
základních potřeb pro vyučování. Mnoho se nám již podařilo a
věříme, že další překážky postupně překonáme. I když zatím
pracujeme většinou jako dobrovolníci, tedy mnozí zdarma nebo za
více méně symbolickou odměnu. Ani naše představa o vytváření
nových pracovních příležitostí se nedaří naplňovat tak, jak jsme si
představovali. Cena cca 160 až 190 Kč na dítě a den pobytu za stravu,
ubytování a odpolední vyučování je pro mnoho rodičů na hranici
dostupnosti a nám zatím nestačí ani na pokrytí nákladů.

Přesto budeme dále vytvářet zázemí pro práci s dětmi i
s dospělými, s cílem přivést je do naší obce, ukázat jim, že život
nemusí být jenom shon a spěch, ale i zastavení, tolerance a
porozumění.
S prosbou o toleranci a pochopení se obracíme i na vás, občany
Křinic. Pohybujeme se kolem vašich zahrádek, ne vždy umějí děti
pozdravit, někdy děláme větší hluk. Asi to moc jiné nebude a proto
prosíme o pochopení a předem o odpuštění. Budete-li mít nějaký
nápad nebo připomínku, určitě ji rádi vyslechneme.
Závěrem mi dovolte obrátit se na Vás s prosbou o zapůjčení nebo
darování zejména dřevěných, proutěných, ale i třeba kamenných
výrobků nebo nářadí, které sloužily ke každodennímu používání na
dvoře, ve chlévě či v domácnosti, které možná ještě někde,
nepotřebné, leží. Chtěli bychom je účastníkům našich kurzů ukazovat,
aby si je mohli prohlédnout, pohladit, vzít do ruky a tak se přiblížit
těm, co tu byli kdysi před námi a díky nimž zde dnes my všichni
můžeme žít. Předem vám děkujeme.

Jindřich Horkel
pověřený vedením Střediska RUCE
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