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Vydává OÚ Křinice

Vážení spoluobčané,
dovolili jsme si pro Vás připravit na pokračování cyklus z historie
obce Křinice. Dnes Vám nabízíme jeho první část.
Vznik obce
Bohužel se nám nedochovala zakládací listina ze 4. 9. 1255,
kterou byly darovány pozemky, na nichž obec vznikla. Existuje však
dobový záznam o jejím obsahu, který byl zapsán již ve 13. století do
rukopisu „Cautica cauticorum“, který je uložen v Národní knihovně
v Praze.
Obec Křinice se rozkládá od údolí, jímž dnes prochází silnice
z Broumova do Martínkovic (zvaného tehdy Krims-bach), až po úpatí
Broumovských stěn (Sterngebirge). Podle dostupných pramenů
vznikla obec tak, že dva bratři jménem Weyker obdrželi od
břevnovského kláštera každý 1,5 ha lesa (jeden na spodní části v okolí
dnešního Krymzu, druhý v horní části), který vykáceli, a tak vznikly
Křinice horní a dolní.
Se jménem bratrů Weykerových je spjat i původní název obce.
Od roku 1395 došlo v jejím názvu k několika změnám. Tak, jak je

uváděno v původních dokumentech, nazývala se obec původně
Weykersdorf, od roku 1411 pak Weckersdorf. Do češtiny to lze
přeložit jako Křinice, ale také Skřinice (tento název obce můžeme
ještě výjimečně zaslechnout od nejstarších německých obyvatel obce).
Od samého počátku založení obce byly Křinice zásobárnou
kvalitní pitné i užitkové vody z vydatných pramenů, které se nacházejí
na pokraji lesa. Původní dřevěné vodovodní potrubí přivádělo vodu již
od roku 1706 ze Studny milosti do kláštera v Broumově.
Do roku 1780 se v obci těžil stavební kámen z masivních
pískovcových hor, v horní části obce se těžil vysoce kvalitní stavební
písek a v dolní části až do poloviny 19. století hlína na pálení cihel a u
čp.152, 159 a 57 se těžil kamenec.

Pokračování příště

INFORMACE
Na základě zjištění prahnou naši občané po informacích. Náš
„Občasník“ začal s informacemi laškovat a jsme rádi, že občané se
právem informací dožadují „KDO NEJVÍC VÍ, BÝVÁ NĚKDY
NEJCHYTŘEJŠÍ??!“

Úřední informace nejsou zatím pravidelně vedeny na internetu.
Ptáte se proč? Nevíme kolik občanů v naší obci má internet. Přesto má
obec Křinice své internetové regionální stránky, které najdete na
internetové adrese www.obcebroumovska.cz.

Zákon o obcích ctí a uznává „úřední desku“, která je umístěna na
budově obecního úřadu a jsou na ní zveřejňovány dokumenty, které
jsou pro občany závazné, a dokumenty, které se dotýkají života
občanů. Prosíme Vás, zastavte se před úřední deskou a přečtěte si, co
je tam zveřejněno!!!
Výsledky voleb byly na úřední desce uveřejněny od 3. 11. 2002
do 3. 1. 2003, a přesto někteří občané údajně neví, koho si zvolili.
Proto znovu prostřednictvím „Občasníku“ zveřejňujeme výsledky
voleb.

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE KŘINICE

Volební strana č.1-SNK za existenci obce Křinice
1.Jan Černý
1.
2.Miloslava Matějů
3.
3.Blanka Strnadová
5.
4.Alžbeta Malá
6.

123
123
111
102

Volební strana č.2-ČSSD a SNK-Nová budoucnost
1.Libuše Rosová
1.
2.Pavel Heinzel
4.

120
109

Volební strana č.3-Martin Šleis
1.Martin Šleis

179

Jména náhradníků
Volební strana č.1
1.Josef Rosa

1.

pořadí náhradníků
2.

79

2.Jitka Jiroušová
3.Miroslav Kuře
4.František Geisler
Volební strana č.2
1.Josef Zelený
2.Petr Borna
3.Přemysl Volf
4.Petr Matějka
5.Ilona Patrná

4.
7.
8.

63
15
93

2.
3.
5.
6.
7.

57
65
76
28
61

Volební strana č.3
Bez náhradníka
Počet voličů zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly předány volební obálky

286
210

PROSBA
V autobusových čekárnách vyvěsil dopravce CDS s.r.o. Náchod,
středisko Police n.M., jízdní řády s tím, že budou sloužit všem
cestujícím do naší obce a z naší obce. A EJHLE jaký je výsledek. Ani
občané neměli čas si přečíst, jak je to se spojením v naší obci a jízdní
řády byly odstraněny. Kdo je prosím Vás odstranil? Že by
konkurence? Nelze tomu uvěřit, ale ruce našich spoluobčanů. Snad i
mladých??
Jízdní řády jsou také informace. A pro lidi, kteří nemají jiný
dopravní prostředek, dost důležité. Prosíme Vás o jedno: co jste sami
nevytvořili, neničte!!! Kdo to nepochopí, je barbar a to bez rozdílu
věku!!

Budou vyvěšeny nové jízdní řády, které budou zalisované do
fólií, aby byly lépe chráněny.

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci dubnu oslaví své jubileum naše spoluobčanka
Steinerová Antonie

81 let

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

CO PŘIPRAVUJEME :
Vystoupení Skupiny ZELENÁČI
s programem „Když kocour není doma“, které se bude konat
dne 15.3.2003 od 20 hodin na sále v Hospůdce u Sládka.
Předpokládaný konec akce bude ve 2 hodiny dne 16.3.2003.
Předprodej vstupenek je v Hospůdce u Sládka.

Zahrádkářská přednáška,
kterou pořádají naši hasiči dne 11.3.2003 od 18 hodin
v Hospůdce u Sládka.

Dále připravujeme:

Pochod Hvězdeckým pohořím, který se bude konat
dne 3. 5. 2003 společně s hasičskou soutěží o pohár starosty a
hasičskou soutěží hasičů veteránů.

UPOZORNĚNÍ
Do 31. 3. 2003 budou našimi hasiči prováděny preventivní
prohlídky požárního zabezpečení.

KŘÍŽ U AMERIKY .
Byl jsem požádán redakcí našeho „Občasníku“ o podání
vysvětlení k umístění tabulky na kříži. Důvodem je zpráva, otištěná v
Broumovském zpravodaji panem Lundiakem.
Rád zvláště v období, kdy došlo v našem státě k volbě nového
prezidenta, podávám vysvětlení:
Pan Ansorge je čestným občanem naší obce, který má největší
podíl na zachránění a obnově památek v naší obci a zcela po zásluze
toto sdělení na tomto místě umístil. Proč vadí některým občanům
označení místa v Broumovském výběžku a možná i v Náchodském
okrese, kde byl přivítán prezident naší republiky. Jsem přesvědčen, že
označení zhodnotí jako všechno až historie.
Pokud pisatel článku se přimlouvá za označení míst, kde utrpěl
člověk bolest, je takových označení v naší obci více jak pětadvacet a
právě tento tak zvaný „Kříž bídy“ bude připomínat minulost i
současnost.

Jsem rád, že si pisatel vybral právě tento kříž, který je ze všech
křížů v našem katastru nejfrekventovanější, z řad našich občanů mně
nedošla žádná připomínka. Jinak bych doporučil, těm kterým se
sdělení na podstavci nelíbí, aby navštívili křížovou cestu, kde jsou
rovněž tabulky. Po přečtení těchto zastavení by možná uznal, že
sdělení u Ameriky je rozhodně na místě.

Starosta obce

Vážení spoluobčané,
Středisko RUCE v Křinicích si již mezi vámi získalo mnoho
příznivců, o čemž svědčí i vysoká účast na pravidelném úterním
„protahování těla“, kam chodí stále kolem deseti žen, a značný zájem
dětí, mládeže i dospělých o „výtvarná setkávání“, která probíhají vždy
ve středu od 15:15 a kam chodí přátelé i z Broumova. Jitka Jiroušová
tak mohla dát vzniknout „Studiu RUCE“, které bude dále rozšiřovat
svoji činnost, jak se dočtete níže.
Vážíme si vašeho opravdového zájmu, který nás zavazuje,
připravovat i do budoucna zajímavé programy.
Jsme rádi, že nás oslovují další občané z Křinic i z Broumova a
mají zájem o spolupráci s námi i o to, co zde v obci děláme. Také řada
těch, co sem v minulých časech jezdili do Školy v přírodě berou
s povděkem skutečnost, že mohou opět Křinice navštěvovat. I když už
to pro ně není zdarma, jako dřív.
Okolnosti i přicházející lidé nás dovedli k tomu, že se stále více
zaměřujeme na řemesla, že chceme, aby i děti, které budou přijíždět
z větších měst, poznávaly přírodu i prostředí skrze práci s materiálem,

skrze výtvarné projevy. Postupně i prostřednictvím hudby, malování,
recitace, divadla, možná i prací na zahradě a v lese..
Jsme vděční za vaši přízeň, za náklonnost a budeme rádi, když
se budete i nadále zúčastňovat našich programů a činností.
Pro ty, kteří se chtějí zdokonalit nebo až profesionálně
zvládnout některé práce a třeba i dnes již zapomenuté dovednosti,
připravujeme v rámci našeho „Studia RUCE“ kurzy v délce trvání
několika týdnů. Prvním bude kurz „Aranžování“, který by měl začít
koncem března a kde se účastníci naučí aranžování z přírodních
materiálů. Kurzu se zúčastní možná i občané ze širšího okolí. Povede
jej paní Ines Šťovíčková, která se chystá přestěhovat z Broumova do
Křinic.
Asi až na podzim budeme pokračovat kurzy předení, tkaní, mezi
tím vyšívání, háčkování i pletení. A pokud by se našel šikovný
vedoucí třeba z Křinic, rádi bychom nabídli vyřezávání ze dřeva nebo
řezbářství vůbec. Mohli bychom se také znovu učit plést košíky. Asi
je nebudeme prodávat v Broumově na jarmarku, i když člověk nikdy
neví.
Takto budeme pracovat i s dětmi, které za námi do Křinic jezdí
zatím převážně z Hradeckého kraje. A najde-li se někdo zkušený, kdo
umí s bylinkami a dokáže i poradit, budeme nesmírně rádi a určitě se
najde někde kousek políčka, kde bychom si mohli aspoň pár záhonků
založit a sami si bylinky vypěstovat.
Pokud budete mít zájem a moci nám jakkoli přispět, rádi
vysvětlíme nebo ukážeme, co všechno je potřeba. Je nás již několik,
kdo „kolem Křinic“ cosi děláme, můžete zajít za kýmkoli z nás. A
pokud nebudete vědět, určitě vám rádi poradí na Obecním úřadě.
Jindřich Horkel z Křinic

Středisko environmentální vzdělanosti RUCE
v Křinicích

otevírá v úterý dne 25. 3. 2003 šestitýdenní kurz

Aranžování z přírodních materiálů
ve kterém se naučíte známým i méně známým technikám
aranžování, výrobě kytic, věnců i různých přízdob. Zvládnete
samostatné aranžování věnců a kytic, aranžování misek na stůl,
výrobu obrázků na stěnu, pletení z proutí (různé druhy věnečků, spirál
a další techniky), aranžmá s mechy, výrobu textilních věnečků a jejich
aranžmá (například obtáčení copy), plochá aranžmá (na starý tác, talíř,
různé podložky nebo karton), výrobu mašlí, vajíček z textilu a jiné. Po
absolvování kurzu dokážete vyzdobit nádoby na zkrášlení svého
balkonu, do zahrady, na ozdobu chodníku a další. Naučíte se sezónní
aranžmá ke svátkům velikonoc, vánoc, k dušičkám a dalším.
Kurz poběží každé úterý odpoledne od 17:00 do 19:00 hodin
ve Středisku environmentální vzdělanosti RUCE v Křinicích
(bývalá škola v přírodě) celkem v šesti lekcích, tedy po šest týdnů.
Cena kurzu je 500 Kč. Jednotlivé lekce budou tématicky
uzavřeny a cena jedné lekce je 100 Kč. Počet zájemců je omezen
vzhledem k tomu, že cílem je skutečně naučit, nejenom ukázat, jak se
co dělá. Přednost mají uchazeči o celý kurz.
Kurz „Aranžování z přírodních materiálů“ vede paní Ines
Šťovíčková z Broumova. Výstavku různých technik a prací paní Ines

můžete shlédnout ve Středisku RUCE v Křinicích v úterý a ve středu
18. a 19. 3. 2003.
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