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Hoj, ty Štědrý večere,
ty tajemný svátku,
co že komu dobrého
neseš na památku …..

Čas vánoční nám nastal, čas kdy každý z lidí,
alespoň na chvíli přemýšlí o životě, o životě
vlastním, svých nejbližších, ale i o životě, který
na této planetě, kde jsme pouze na návštěvě,
žijeme všichni společně v naší krásné malé obci
země české.

Vážení spoluobčané,
dříve než Vám popřeji mi dovolte, abych spolu s Vámi se zamyslela nad rokem,
který se chýlí rychle ke svému konci a společně jsme se přičinili o život ještě
krásnější u nás v Křinicích. První náš prezident Masaryk připomněl, že v dětech
je národ věčný. V letošním roce jsme neměli v této oblasti veliké úspěchy,
protože bilance je velice nepříznivá. Více občanů nám odešlo, než se narodilo.
Až se u Vás rozsvítí stromeček a v očích dětí a vnoučat se zatřpytí hvězdičky,
vzpomeňte na sousedy, kteří s námi zde už nejsou, ale přesto svojí obětavostí,
trpělivostí a snášenlivostí pro nás hodně vykonali.
O problémech a plánech naší obce se zmíníme v příštím čísle Občasníku.
Je jich hodně a budeme potřebovat k jejich realizaci ruce, nohy i hlavu každého
z nás.
Přeji Vám, v zastoupení obecního zastupitelstva i jménem svým, pohodu,
zdraví, štěstí včetně úspěchů v rodinách. Nastávající rok 2008 nebude žádnou

procházkou rájem, ale daleko lépe se budeme s nástrahami vyrovnávat,

když nedovolíme, aby vítězilo zlo nad dobrem, když přestaneme závidět nebo
se dokonce nenávidět a budeme si pomáhat a jeden na druhého se usmívat.
Děkuji Vám za Vaši přízeň v roce 2007 a věřím, že rok 2008 bude stejně
úspěšný.
Libuše Rosová
starostka

Vánoční zvyky

Na Boží hod
Nevynášíme nic z domu do té doby, dokud nepřijde návštěva a nepřinese něco
nám.
Jestliže ten den do našich dveří vstoupí jako první tmavovlasý muž, budeme mít
štěstí, jestliže to ale bude zrzek nebo žena, přinese nám to smůlu.

Na Štěpána
Házíme po ostatních ve Chrámu Páně posvěcený oves, abychom si tak
připomněli, jak Židé kamenovali sv. Štěpána.

Na Štědrý den

U stolu by měl večeřet sudý počet lidí, lichý počet přináší smůlu.
Kdo vstane od stolu, potká ho neštěstí.
Pokud ten den něco koupíme nebo půjčíme přivodíme si neštěstí.
Rybí polévku jíme pomalu, jedině tak budeme dlouho živi a zdraví.
Neodmítneme pohoštění žádné návštěvě, pocestnému, tulákovi či žebrákovi,
zavítá-li k našemu prahu.
Necháme prostřít jeden talíř navíc, kdyby někdo přišel, zároveň tím dáme
najevo, že příbuzní, kteří navždy odešli mají stále místo mezi námi.
Jídla máme při štědrovečerní večeři tolik, aby se každý nasytil a ještě zbylo,
jen to je zárukou rodinného blahobytu a hojnosti v příštím roce.
Jíme houby, abychom měli štěstí v rodině; zelí, aby nás ochránilo před zimnicí;
knedlíky, aby byla rodina stále sytá; řepu, aby nás ochránila před úplavicí a zrna
jalovce, aby nás ochránila před morem.
Vykoupeme-li se v tomto dni v mlýnském náhonu, celý rok se nám vyhne
nemoc. Mlýnský náhon je za Rozinkovými, tak nezapomeňte ve zdravotnictví
budou velké změny.

Na Nový rok
Poznáme, co nás čeká podle toho, koho prvního potkáme – stařena signalizuje
neštěstí, mladá děvčata štěstí.

Pranostiky

K prastarým zvykům také patří zaznamenávání přírodních dějů a vytváření
pranostik. Sváteční čas jich má hodně, připomeňme si ty nejpříhodnější.

Klouže-li Kateřina po ledě, chodí Štěpán po blátě.
Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz.
Barbora na ledě, Vánoce na blátě.
Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
Je-li na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí a len.
Když na Štědrý večer vítr fučí, hojnost ovoce se urodí.
Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky.
Mráz na Boží narození, zima se udrží bez proměny.

Plesová sezona 2008 ve Křinicích

Obecní bál, se bude konat v sobotu 12. ledna 2008.
Hasičský bál, se bude konat v pátek 25. ledna 2008.
Myslivecký bál, se bude konat v sobotu 16. února 2008.

Co je třeba v závěru roku čtenářům sdělit

Dne 12. ledna 2008, 25. ledna 2008 a 16. ledna 2008 se budou konat
ve Křinicích bály. Nezapomeňte využít svátečních návštěv k pozvání na tyto
naše tradiční bály. Pořadatelé se už na Vaši účast těší !!

Dne 8. prosince 2007 se konala valná hromada Svazu dobrovolných
hasičů. Překvapivá byla účast mladých hasiček a hasičů, ve kterých je záruka
činnosti dobrovolných hasičů do dalších let. Ve vystoupení paní starostky byla
dána řada námětů, jak v příštím roce zlepšit pomoc našim občanům. Pochvalu
je třeba udělit i personálu Hospůdky u sládka, za chutné a ve velkých dávkách
podané občerstvení.

V závěru roku i kultura v naši obci poskočila. Velká byla spokojenost
účastníků miniestrády, která se vydařila. Vstup do období vánočních svátků
otevřel sv. Mikuláš se svými pomocníky a dětmi. Pořadatelé si zaslouží
poděkování.

Důchodci touto cestou vyslovují upřímné poděkování za tradiční vánoční
balíčky obecnímu zastupitelstvu a rodině Matějů M.+F. za jejich doručení. Díky
Vám budou Vánoce roku 2007 provoněné rumečkem i v rodinách důchodců.

Redakční rada křinického Občasníku, přeje všem svým čtenářům,
občanům, lidem dobré vůle a pomocníkům, kteří nám poskytovali náměty
a články

Šťastné a ve zdraví prožité Vánoce,
radost a spokojenost ve vašich rodinách,
zdraví a štěstí, které přináší úspěchy
do nastávajícího nového roku 2008.
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