OBČASNÍK
KŘINICE
XI.ročník

6/2013

Vydává OÚ Křinice

Vážení spoluobčané , milí čtenáři ,
v dnešním Občastníku Vás opět informuji o zasedání
obecního zastupitelstva od posledního Občastníku, který
byl vydán ještě před dožínkami. 14.8. zasedalo OZ na
obecním úřadě, kde se projednávalo - přijetí 1
pracovníka na částečný úvazek jako údržbáře do školy,
na úpravu zeleně a jiné práce pro obec. Dále se
odsouhlasil nákup škrabky brambor do školy, zadání
poptávky naprojektovou dokumentaci- výstavbu domu
pro seniory, projednalo se také zvýšení nájemného u
obecních bytů v čp. 271 o 200 Kč u menších bytů a o
300 Kč u větších bytů, byla poskytnuta půjčky ve výši
30 000 Kč pro pana K.V.na bytové potřeby, opět
budeme v letošním roce dávat našim občanům klendář
pro rok 2014, prodej části pozemku poldru u býv.
teletníku p.J. M. s věcným břemenem – určeno na poldr,
i v letošním školním roce se přispěje na školní pomůcky pro školní rok 2013/2014 ve výši 500 Kč na
dítě docházejících - základní školní docházka. Na úřad byla doručena nabídka na provedení
energetických štítků na veřejných budovách, které budou muset být od června 2014. To se bude muset
řešit v příštím roce, byly zveřejněny pozemky od SPÚ k náhradním restitucím v Křinicích a ukládá
pí.místostarostce J.Vítové a p. J. Krále o zjištění, kde se pozemky nacházejí a připraví vše do dalšího
zastupitelstva. OZ projednalo informaci paní starostky o zaměření pozemků u garáží za OÚ a šetření
bodů u pozemků za školou. OZ ukládá paní starostce a paní Matějů, aby se zúčastnili výroční schůze
Svazu invalidů v Broumově dne 26. 9. 2013. Paní starostka doporučila OZ, aby se připravil
strategický plán obce Křinice,kde se vytvoří pracovní skupiny z řad zastupitelů a občanů, kde se určí
priority jakým směrem obec půjde a s čím je nutné, aby se zastupitelstvo zabývalo. Byla zaevidovaná
konečně smlouva od SPÚ Hradec Králové o pronájmu pozemku č. 1320/5.
dne 30.8.2013 OZ projednalo půjčku pro Vak Náchod ve výši, v které se vysoutěží - na vybudování
vodovodu a kanalizace u 13 RD v oblasti za Cíglem. Tato půjčka bude Vakem splácena. Také se
dohodlo, že se rozšíří geometrickým plánem u 13 RD v části obce u Cíglu o další dvě parcely a
zarovnání parcel stávajících. OZ navrhlo prodej akcií České spořitelny za 430 Kč za 1 akcii, pronájem
Poldru č. 4069 panu P.N., směnnou smlouvu na pozemky okolo garáží za OÚ a to mezi obcí a bratry
M.a paní R., oprava sousoší malých andělů na Jiráskově stezníku stála obec 90 tis. Kč, OZ projednalo
rozpočtové opatření č. 8-vyrovnaný rozpočet 19.908,- Kč a byl předán paní místostarostce návrh
aktualizace Povodňového plánu obce Křinice, aby se zaktualizoval podle součastné potřeby.Součastný
plán je již z června 2008.
Libuše Rosová, starostka
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Informace pro občany
* Příspěvek pro děti základní školou povinné
Obecní zastupitelstvo opět schválilo příspěvek na školní pomůcky pro děti 1.9.tříd , v hodnotě 500,-Kč na žáka . Příspěvek se vztahuje i na žáky víceletých
gymnázií (do 15-ti let) a bude vyplácen v úředních hodinách až do konce listopadu .
Podmínkou je uhrazení všech zákonných plateb vůči obci .

* NEVYMĚNÍŠ – NEPOJEDEŠ
Řidičské průkazy (ŘP) vydané od 1.ledna 2001 do 30.dubna 2004 jsou jejich
držitelé povinni vyměnit do 31.prosince 2013 . Rozhodující pro výměnu ŘP průkazu je
datum jeho vydání, nikoliv typ ŘP . Jste držitelem tohoto ŘP ? Podejte žádost o výměnu co
nejdříve! Stále je vhodná doba! Žádost lze podat na evidenci řidičů odboru dopravy
Městského úřadu Broumov, budova č. 3, ul. K Ráji 220. Ten, kdo bude výměnu ŘP
odkládat až na konec roku 2013, se vystavuje reálnému nebezpečí dlouhých čekacích
lhůt a to jak na podání žádosti o nový ŘP, tak také na vydání ŘP. Upozorňujeme také na
to, že výroba nového ŘP trvá až 20 dní a proto doporučujeme požádat o výměnu v
dostatečném předstihu. Pokud nedochází k žádné změně je výměna bezplatná. (Kdo si
ŘP nevymění, nepojede, nebo mu může být uložena pokuta až do výše 2500,- Kč.)
( Podrobné informace k výměnám jsou uvedeny na webu města Broumova , nebo je získáte na
internetových stránkách www.vymentesiridicak.cz .)
Odbor dopravy MěÚ Broumov

* Plánované přerušení dodávky elektřiny v obci Křinice pondělí 30.9.2013 od
čp.12 (Burdich) po truhlárnu čp.40 , od 11:00 do 14:00 hodin .

* Zasedání obecního zastupitelstva Křinice
Pondělí 7.října 2013 od 18:00 , hodin budova bývalé školy
Hlavní bod programu : žádosti o podporu projektu KANALIZACE-projektů
hrazených z OPŽP
* Předsezónní prohlídka komínů
Plánovaná kontrola komínů se uskuteční v úterý 15.10.2013 . Zájemci o tuto službu
se mohou přihlásit do 9.10.2013 na obecním úřadě nebo přímo u mistra kominíka ,
pana Jaroše , na telefonu 491522329
* Vakcinace proti vzteklině
Povinná vakcinace psů proti vzteklině bude provedena ve čtvrtek 17.10.2013 .
Místa a časy vakcinace : u kovárny-14:30, obecní úřad-14:40, most u Šmídů-14:50
Cena základní vakcíny je120,-Kč , cena kombinované vakcíny je 380,-Kč .
* Volby do Poslanecké sněmovny - Parlamentu ČR se uskuteční 25.-26.10.2013.
Volební místnost bude tentokrát v budově bývalé školy.
* Občanské sdružení Diakonie Broumov ( www: diakoniebroumov.org)
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VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ . Letního a zimního oblečení
/dámské, pánské, dětské/ lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látky
(minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) , domácí potřebynádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené , vatované a péřové přikrývky, polštáře
a deky, obuv – veškerou nepoškozenou, hračky – nepoškozené a kompletní, peří,
péřové přikrývky a polštáře. Věci zabalte do igelitových pytlů či krabic , aby se
nepoškodily . PŘÍSPĚVKY MŮŽETE PŘINÉST ve středu 27.11.2013 od 8 do
12 a od 15 do 17 hodin na Obecní úřad . VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce ( z ekologických
důvodů) nábytek, jízdní kola a dětské kočárky (transportem se mohou znehodnotit) a
znečištěný a vlhký textil

Sousedé informují
Pomozte nám sbírat víčka
Vážení spoluobčané , prosíme Vás touto cestou o podporu akce „POMOZTE
MARTINOVI“ , kterou vyhlásila obec Hejtmánkovice . Cílem je zakoupení invalidního
vozíku pro mladého chlapce z této obce, který je připoután na lůžko. Kdo chcete také
pomoci, sbírejte víčka z PET lahví (sběrné místo je na obecním úřadě ve Křinicích) .
Této akce se již účastní broumovské školky a jiné organizace. Děkujeme všem,kterým
není lhostejný osud mladého Martin .
Petra Zelená

Výzva k veřejnosti
Obracíme se na občany s prosbou, aby pomohli svými autentickými informacemi,
vzpomínkami, písemnými či fotografickými materiály týkajícími se koncentračního
tábora Gross-Rosen v blízkosti polského města Rogoźnica (nedaleko Wałbbrzychu).
Tento tábor měl pobočky na našem území a na začátku roku 1945 se z něho uskutečníl
„pochod smrti“, který skončil masakrem vězňů u Choustníkova Hradiště. Vaše
informace pomohou při realizaci našeho projektu, jehož cílem je při realizaci našeho
projektu, jehož cílem je při příležitosti 70.výročí ukončení 2.světové války přiblížit
mladé generaci osudy lidí, které tento válečný konflikt poznamenal. Svoje informace
s kontaktem na sebe zasílejte prosím do 30.11.2013 na e-mail:GrossRosen@seznam.cz,případně se obracejte na uvedené adresy realizátorů projektu.
Děkujeme za spolupráci.
Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Náchod , Palachova 1301 , 547 01 Náchod
a
Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí , Náchodská 285 , 549 32 Velké Poříčí

Ministerstvo vnitra informuje: "Prevence do každé rodiny".
Prevence a podpora bezpečí seniorů
Závažná trestná činnost páchaná na seniorech má v České republice stoupající tendenci. V
roce 2012 evidovala Policie ČR 6 459 trestných činů spáchaných na osobách starších 60 let.
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Právě senioři žijící v sociální izolovanosti a často trpící závažnými zdravotními i duševními
onemocněními, se stávají snadnou obětí trestné činnosti, přičemž se odhaduje, že pouze 16%
případů je nahlášeno. Ostatní případy oběti nenahlašují, protože se obávají, že je jejich rodinní
příslušníci nebo sousedé odsoudí za jejich chování, naivitu či neopatrnost.

Co je Linka bezpečí
Linka bezpečí (LB) je největší a nejstarší dětská krizová telefonní inka v České republice,
dostupná na mezinárodním čísle 116 111. Její dborníci poskytují pomoc a poradenství dětem a
mladistvým, kteří se ocitnou tíživé životní situaci. Jako jediná v ČR je Linka bezpečí
dispozici nonstop a zdarma z mobilních telefonů i pevných linek.V nepřetržitém směnném
provozu se zde střídá 100 konzultantů, kteří každý den přijmou téměř 700 telefonátů. Kromě
telefonického kontaktu lze využít rovněž online služby – e-mailovou poradnu LB a Chat LB.
Sdružení Linka bezpečí navíc nabízí také pomoc rodičům a pedagogům,kteří potřebují poradit
s výchovnými problémy týkající se dětí. Obracet se mohou na Rodičovskou linku 840 111
234.

Policie sděluje - Padělání veřejné listiny je trestné !
Od 1. ledna do konce června letošního roku eviduje Policie ČR 303 těchto skutků na celém
území ČR. Objasněnost případů padělání a pozměnění úřední listiny je téměř průměrně
osmdesát procent, letos bylo objasněno již 191 případů. Upozorňujeme zaměstnavatele, aby
byli pozorní a pravost diplomu uchazeče o práci si ověřili. Stejně tak pracovníci úřadů, které
vydávají doklady totožnosti, do kterých se zapisují vysokoškolské tituly, by měli věnovat
zvýšenou pozornost předloženým dokladům. Pravost lze nyní ověřit například na
internetových stránkách. Zde stačí vyplnit originální číslo, které mají diplomy, maturitní
vysvědčení, ale i výuční listy. V současné době je v tomto systému zaevidováno víc než
osmdesát tisíc diplomů. Pečlivým a důsledným ověřením lze předejít následným
nepříjemnostem. V případě, že zjistíte nepravost těchto dokumentů, sdělte tuto skutečnost
Policii ČR.
Tým pracovníků odboru prevence kriminality MV

Odpadové hospodářství
Seriál : Mýty v oblasti odpadů
Díl 7) Třídění zabere doma spoustu místa - Záleží na každém z nás a jeho
zvyklostech, jak si doma třídění odpadů zařídí. Nemusíme na to pořizovat speciální
koše nebo nádoby. Postačí k tomu jedna papírová krabice a dvě plastové tašky od
nákupu. Pokud upustíte uzdu své fantazii nebo necháte vyniknout vynalézavé děti,
může se z místa pro třídění odpadu stát jedinečný bytový doplněk. Místo, které
doma odpadu věnujeme, se několikanásobně vrátí v podobě ušetřeného místa
v přírodě. Navíc platí celkem dobře úměra, že čím víc odpadu produkuji, tím větší
prostory mám k možnosti jeho uložení (člověk v bytě vyprodukuje obvykle méně
odpadu než obyvatel rodinného domu, který však zase vytvoří méně odpadu než
zemědělec na farmě) . Konec

3.10.2013 - SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU a elektrozařízení

vytříděného

z komunálního odpadu . Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:
Motorové,převodové a mazací oleje, barvy, ředidla, pryskyřice, lepidla,
rozpouštědla,odmašťovací přípravky, fotochemikálie (všechny tyto odpady
v uzavřených nádobách), léky, pesticidy, (zahradní chemie včetně obalů ), baterie (
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suché články ), akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, televizory ,
monitory, lednice ,… Svoz proběhne zastávkovým způsobem. Obsluhou svozového
vozidla bude odpad přebírán přímo od občanů . Občan předloží obsluze vozidla doklad
o zaplacení svozu tuhého komunálního odpadu na rok 2013 .
Odpad nesmí být shromažďován na určených místech před příjezdem svozového vozidla. Odpad
nesmí být shromažďován na jiných místech odpad odložený na jiných místech nebude odvezen.

SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU.

Čtvrtek 3.10.2013
Křinice horní část otočka autobusu
15:30 – 15:40
horní část u zvonu na sklo (Šmídovi) 15:45 – 15:55
u hospody
16:00 – 16:10
u obecního úřadu
16:15 – 16:25
dolní část u zvonu na sklo (Šleisovi) 16:30 – 16:40
Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do tohoto svozu nepatří !!!
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu ve Vašem okolí

„Má to smysl, třiďte odpad !“.

ČEZ – Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písmena g) zákona č.458/2000 Sb., v platném znění,
si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a
okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen
zásah)
ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU 2013
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a
jiných porostů od nadzemního vedení takto:
1) u nadzemního vedení nízkého napětí nn do 1 kv (400/230V) AC:
a) u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob, musí být zachována
nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 2m a od izolovaného a kabelového vedení 1,5m,
b) u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob, musí být zachována
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nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,5m,
2) u nadzemního vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV AC včetně:
a) u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost
větví od holých vodičů 3,5m od izolovaného vedení 2,5m, od kabelového vedení 1,5m,
b) u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost
větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,6m,
3) u nadzemního vedení velmi vysokého napětí vvn nad AC 35 kV do AC 110 kV včetně:
a) u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost
větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 4,5m,
b) u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost
větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 3m.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3m. Při
práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedené v ČSN EN 50110-1 a na
internetových stránkách www.cezdistribuce.cz . K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou
vzdálenost ani nástrojem. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před
zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromu a jiných porostů dotek s vedením.
Zásah, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost osob a bezpečnost a funkčnost zařízení
distribuční soustavy, můžete provést pouze se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby,
s.r.o.Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete zásah, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby,
s.r.o. na dotčené pozemky a provede zásah s tím, že vzniklý klest a zbytky po těžbě budou
zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na
okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10m od osy vedení na dotčeném pozemku, mimo
komunikace, budov, plotů apod.V zákonem vymezených případech je nutné před plánovaným
kácením dřevin splnit oznamovací povinnost, popřípadě si vyžádat povolení dle zákona
č.114/1992Sb., v platném znění .
(ČEZ Distribuce,a.s , www.cezdistribuce.cz , zákaznická linka 840840840) , info@cezdistribuce.cz )
Děkujeme Vám za spolupráci.

Přečetli jsme za Vás
2 x o křinické pouti / broumovské noviny 9(2013),strana 14

Křinická pouť 2013 se vydařila
V sobotu 3.srpna se v areálu restaurace Amerika v Křinicích uskutečnila další tradiční
pouť této obce. Akci pořádala Obec Křinice spolu s římskokatolickou farností – děkanství
Broumov. Pouť byla zahájena ve 14 hodin koncertem pěveckého souboru Stěnavan
z Broumova pod vedením Mgr.Šikuta. Asi půlhodinový koncert pod širým nebem byl oceněn
potleskem příznivců Stěnavanu.Po koncertu návštěvníky pouti přivítala paní starostka Libuše
Rosová spolu s panem farářem Martinem Lanžim. Pan farář informoval přítomné o významu
této pouti a o historických tradicích pouti pro věřící. Před půl třetí odešel od restaurace
Ameriky průvod ke kapličce Panny Marie, kde se uskutečnila litanie. Tu celebroval pan farář
Martin Lanži z Broumova. Po církevním zahájením pouti následovalo odpolední sousedské
posezení při reprodukované hudbě před prostranstvím restaurace Amerika. Na nedaleké louce
se konal Řemeslný jarmark, který uspořádal Cech panen rukodělných z Křinic. V jejich
stáncích bylo nabízeno nejen výborné občerstvení, ale také vlastnoručně vyrobené výrobky
tohoto spolku. O jejich zboží byl skutečně zájem. Na klinické pouti také proběhla výstava
mykologů z Broumova, kteří vystavovali v přední části areálu restaurace své houby. Nechyběl
ani zasvěcený výklad vystavovatelů k jednotlivým druhům hub, ale také rady, jak správně
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houby sbírat. O jejich stánek byl nebývalý zájem. O občerstvení přítomných na pouti se také
vzorně staral personál restaurace Amerika, která zajistila občerstvení nejen v restauraci, ale i
před budovou restaurace a jejím okolí. Také se zde grilovalo prasátko, o které byl velký zájem.
Účastníci poutě vydrželi sedět venku ve večerních hodinách, přestože se původně uvažovalo o
tom , že se večer uskuteční hudební produkce přímo v budově restaurace. Návštěvníci vydrželi
venku až do druhé hodiny ranní. Křinická pouť se stává rok od roku oblíbenější a je to také
znát na účasti návštěvníků. V pěkném přírodním prostředí se lidem líbí, proto tuto pouť
navštěvují. Poděkování za uspořádání pouti patří pořadatelům, kteří zajistili pro návštěvníky
vše pro jejich pohodlí. Pouť se tak absolutně pohodovou akcí, kde si své užili nejen děti, ale
také dospělí.
Petr Cirkl

Křinická pouť se konala i za přispění Stěnavanu
Křinická pouť letos připadla na 3.8.2013. Počasí přálo, teplo bylo až moc veliké, takže pod
připravený velký stan se nikdo nehrnul a všichni vyhledávali stíny statných stromů kolem
restaurace Amerika. Letos však bylo méně návštěvníků. Nevím, zda to bylo způsobeno
teplem, nebo konkurencí jiných programů v okolí, malou propagací, či ještě něčím jiným.
Dokonce i počet stánků řemesel a rukodělných výrobkůse mi zdál nižší. Klobásky, pivo, káva,
limonády se dostaly celkem bez fronty a opékané prase se snědlo také bez zmatků . Stěnavan
zazpíval ze svého širokého repertoáru jak české lidové písně, české a cizí operety, hašlerky,
spirituály a jazz, českou a světovou klasiku i písně v polštině. Pak doprovodil poutníky ke
kapli, kde zazpívali litanie a písně k panně Marii. V podvečer pak k poslechu zahrál ze svého
bohatého repertoáru pan Petr Cirkl. A tak čas plynul pohodově a ani se pak večer nechtělo
domů. Pořadatelé by se však měli zamyslet, proč byla letos návštěvnost o poznání slabší a co
zlepšit napříště.
Antonín Kohl

Stalo se…
31.8.2013 : Slavily se dožínky, úrodě požehnal pan farář

Autor: Pavel Bednář 4.4.2013

/

V sobotu hodinu po poledni vyrazil
průvod napříč obcí na oslavu dožínek.
Z amplionů vyhrávala stará česká
dechová hudba do pochodu a na
křižovatce uprostřed obce Křinice se
shlukovali místní lidé. V sobotu
hodinu po poledni vyrazil průvod
napříč obcí na oslavu dožínek.
Uspořádali ji zde podruhé, ale účast
byla hojná a atmosféra přátelská, jako
kdyby se tady tato tradice držela
odnepaměti.
V čele se vezl na voze taženém statným vraníkem dožínkový věnec. Nechyběli účastníci
v krojích, myslivci, hasiči a především zemědělci. Ti vyrazili nejen s koňmi a povozy tak jako
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dřív, ale také se starými traktory, kombajny i moderní zemědělskou technikou. „Průvod je
řazený jako chronologie sklizně, od toho, jak sklízeli naši pradědové, naši dědové, jak sklízela
naše generace a jak dnes sklízí naše děti," sdělil Bohuslav Steiner, člen kulturní komise a
honební starosta. Pecen chleba byl domácí V dobré náladě všichni zamířili k místní škole,
na zahradě byla následně dožínková slavnost. Hasiči sem přenesli věnec, pak všechny přivítala
starostka obce Libuše Rosová v dobovém odění. Připomněla, že slavnost se koná nejen na
oslavu sklizně, ale také proto, aby se všichni obyvatelé sešli pospolu a pobavili se. Poté jí
předali symboly letošní úrody domácí pecen chleba, koláč a kytici. „Až se chléb požehná, tak
si ho rozdělíme a každý ochutnáte. Je to chleba přímo domácí," uvedla starostka. Kdo
ochutnal, tomu se sbíhaly sliny ještě večer. Pak se slova ujal farář Martin Lanži, který
připomněl, že dožínky jsou poslední velkou společnou událostí v obci. „Vždycky se tady
začíná na Velký pátek křížovou cestou na konci dědiny, začátkem května mají akci hasiči, pak
tady máme pouť. Toto je čtvrtá velká akce v této malé vesničce, kterou mám rád asi i proto, že
nemá kostel. Oni se to pak vše snaží nahradit," řekl s úsměvem Lanži. Farář poděkoval i za
mír a svobodu Připomněl, co za konflikty se děje například v Sýrii, Egyptě či v dalších
místech a zdůraznil, že při tom si člověk uvědomuje, jakou hodnotou je mír a svoboda. „…že
se tady můžeme sejít, a k tomu ještě dobrý Pán Bůh nám požehnává úrodu. Jsou to vše veliké
dary, které potřebují, abychom Pánu Bohu poděkovali. Od toho jsou právě dožínky," řekl
Lanži. Dodal ještě: „Pokud se děcka zlobí, že musí do školy, tak buďte si jisti, že vaši
kamarádi v Africe a Asii by rádi chodili do školy, než aby museli utíkat před tanky a
kulomety." Po modlitbě farář zalovil v pravé a následně v levé kapse, vytáhl kropenku a
požehnal věnec a chléb. Zdravici ke starostce a místním za zde hospodařící zemědělce pronesl
Jaroslav Lád ze zemědělského družstva ze Žďáru nad Metují. Na dožínky zavítali i přátele
Křinických z polských vesnic ( Radno Dolne a Dzikowiec). Z obce Dzikowiec přijeli dokonce
v krojích a přivezli také symboly úrody, které nechali faráři požehnat. Poláci z Radna Dolnego
navíc pro Křinické vyrobili tradiční velký dožínkový věnec. „Vloni jsme měli malý. Když
jezdíme na jejich dožínky a vidíme tam jejich výtvory, to je něco úžasného. Tak jsem to chtěli
také zkusit a rozhodli jsme se, že požádáme Poláky o jeho výrobu. Pro ně je to velká čest.
Chtěli bychom ho nastříkat, aby nám vydržel do příštího roku," dodala starostka.

Zdravice zemědělců na oslavě dožínek : Milá paní starostko, otevřete vrata dnešní slávy,
neseme vám věnec žňový zemědělských hospodářů, ze samého ryzího zlata selského. Se
srdečným přáním a vážným vinšováním štěstí, zdraví přicházíme k vám jako k nejvyššímu
hospodáři z vůli všeho lidu obce Křinic, abychom vám a všem občanům obce předali naše
žňové poděkování za dobrou spolupráci a nutnou toleranci. Celý rok jsme hospodařili
s přírodou své znalosti, pracovitost a um poměřovali. Každý ví, nebyl to rok lehký. Přesto
jsme pokorní a za úrodu ze svých polí vděční. Dnes je po žních roku třináct. Co bylo potřeba,
uděláno je. Proto si nás dnes pohostěte a nechte pobavit, abychom zas dál mohli v klidu a míru
na Křinicku hospodařit a novou úrodu, až přijde čas, s láskou do země založit."
Jaroslav Lád, předseda Zemědělského družstva Ostaš, Žďár nad Metují
FOTOGALERIE na adrese - www.nachodsky.denik.cz/slavily se dozinky

Dalších 21 fotografií
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Zveme Vás ...
TJ SOKOL KŘINICE

1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo

Okresní soutěž – muži : Rozpis Podzim 2013

Termín

Domácí

Hosté

čas

den

24.08.13
31.8.213
07.09.13
14.09.13
22.09.13

Křinice
Martínkovice
Křinice
Křinice
Velké Poříčí

Otovice
Křinice
Božanov
Zábrodí
Křinice

17:00
17:00
17:00
17:00
16:30

sobota
sobota
sobota
sobota
neděle

6.kolo 28.09.13

Křinice

7.kolo 05.10.13 Rasošky-Jos.
8.kolo 12.10.13
Otovice

9.kolo 19.10.13

Křinice

10.kolo 27.10.13

Božanov

Ruprechtice 16:30 sobota
Křinice
Křinice

16:00 sobota
15:00 sobota

Martínkovice 15:30 sobota
Křinice

16:00 neděle

Zájezd pro všechny
Honební společenstvo a SDH Křinice chystají pro své členy a všechny zájemce na
sobotu 5.10.2013 zájezd do Častolovic na výstavu Zahrada východních Čech.
Přihlášky do pondělí 30.9.2013
přijímají p.Suk 737103103 nebo pí.Vítová
602328222 . Výlet se uskuteční až podle zájmu , podmínkou bude naplnění alespoň
malého autobusu . Předpokládaný odjezd v 7:30 (bude upřesněno přímo účastníkům).

Petr Kořínek BRÁNA ČASU
Koncert v klášterním kostele sv.Vojtěcha Broumov, 2.října ve 20:00,vstupné 120,Premiéra suity skladatele Petra Kořínka :
1.Sanctissime confessor Domini 2.Wencelao duci claro 3.Bogurodzica 4.Turínské plátno 5.Codex
gigas 6.Kaple Panny Marie Sněžné 7.U naší milé Paní 8.Brána času v Křinicích . Účinkují :
PRAŽSKÉ JAZZOVÉ SEXTETO , zpěv Marta Marinová-alt a Karel Zochr-bas (členové Linha
Singers) , slovem provází Alfréd Strejček .
Více informací na www.viabenedictina.cz .

Obecní knihovna je tu pro vás…
V této rubrice najdete informace a zajímavosti z časopisů 21.století , Praktická žena a
National Geographic , které si lze spolu s knížkami vypůjčit .
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* Odkdy lidstvo uctívá mrtvé svíčkami, kdy se svíčka poprvé objevila a jaká je její historie .
Výroba svící se vyvinula nezávisle v několika místech. Za nejstarší „objevitele“ tohoto
způsobu svícení jsou považováni Egypťané , kteří vyráběli voskové svíčky již před pětitisíci
lety. Číňanům patří prvenství objevu lojových svíček . Pokusy o výrobu svíček jsou doloženy i
u severoamerických Indiánů.
Zapalování svíček má dlouhou tradici a je nepochybně odrazem dávného rituálního uctívání
ohně. Oheň byl považován za „očišťující“. Církev se sice původně snažila tyto rituály jako
pohanské odstranit, ale nakonec je přijala za své. Od středověku jsou tak svíčky součástí
církevních rituálů, včetně rituálů pohřebních .

Koutek dobrých rad …
( Čerpáno z knížky Praktické rady a návody pro domácnost,zdraví a krásu )

Skla brýlí

• Skla brýlí, které nosíme celý den se v zimě nezarosí, když je čas od času potřeme
troškou suchého mýdla, a pak vyčistíme .
• Skla brýlí čistíme šampónem na vlasy, a pak je opláchneme vlažnou vodou .

Pranostiky :
Spadne-li v říjnu listí bude mokrá zima
Na svatého Havla (16.10) má být všechno ovoce v komoře
Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá .
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc .

Vydal Obecní úřad v Křinicích 27.9. 2013 , náklad 180 výtisků , www.krinice.cz
Své příspěvky do Občasníku můžete posílat pod heslem „Sousedé informují“ na krinice@tiscali.cz
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