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Nastal nám čas vánoční…

Vážení spoluobčané,

ani jsme se nenadáli a jsou tu opět svátky
vánoční. Svátky, při kterých všichni
oslavují vznik lidstva, a který se po
tisíciletí stále vyvíjí. Už Ježíš Kristus
při svém vykoupení stanovil normy
života. Tou normou je pro lidstvo na
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celém světě „Desatero božích přikázáni“, které lze v dnešní době přirovnat
k deklaraci lidských práv nebo také ústavě každého státu. Zatímco tyto nové
moderní názvy jsou zcela vyčerpávající (i když se stále mění a doplňují) jsem
přesvědčena, že pro mnohé z Vás zastaralý název „desatero“ jsou všechny
normy pro život dány a dosud žádným jiným dokumentem nebyl překonán.
Rozpomeňte se právě v období rozjímání o vánočních svátcích aspoň
o jednom z deseti přikázání a porovnejte s dnešním životem ve světě, ve
státě, v obci, ale mnohdy i v rodině a sami si proveďte vyhodnocení.
V tomto období plném shonu, které začíná pečením cukroví, přes úklid
s vánoční výzdobou, zdobením stromku, bych ráda jménem svým doporučila –
nepřehánějte hospodyňky tyto přípravné práce, vždyť smysl vánoc je trochu
jiný, a to příjemná rodinná pohoda, kde se všichni společně sejdeme. Vánoce
jsou přece svátky klidu a míru, při kterých máme radost z rozzářených dětských
kukadel nad svými dárky, máme radost, že rodina je zdravá, že můžeme žít život
takový jaký právě je.
Přeji Vám milý spoluobčané šťastné a veselé prožití svátků vánočních
v roce 2008 a do nového roku 2009 pevné zdraví, hodně štěstí, pohodu a
spokojenost ve vašich rodinách a toleranci jeden vůči druhému. Ať z našeho
soužití zmizí nenávist, zloba a závist a nastoupí pokora s láskou, ohleduplnost a
tolerance jeden vůči druhému.
Toto všem Vám přeji upřímně a z celého srdce jménem svým i
v zastoupení Obecního zastupitelstva.

Starostka obce

Rok místostarostů

Rok nám, místostarostům, utekl jako voda. Příprava kulturních akcí,
kolotoč kolem kanalizace, který zdaleka neskončil, povolování kácení,
odpadové hospodářství, technické zabezpečení chodu obce a nestačí ani
letošních třistašedesátšest dní přestože jsme na to dva.

Milí spoluobčané, přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a
do Nového roku všechno nejlepší. I v roce 2009 budeme připraveni
zabývat se Vašimi připomínkami, a tak se na nás kdykoliv s důvěrou obraťte.

Jan Černý a Jana Vítová

Adventní zvyky

Advent se označuje jako čas přípravy na Vánoce. Začíná první nedělí,
připadající na dobu mezi 27. listopadem a 3. prosincem, končí západem slunce
na Štědrý den. Označení pochází z latinského „adventus“, což je příchod
v církevním pojetí narození Ježíše Krista.
Zvyky, které s dobou adventní souvisí, si alespoň připomeneme, i když
je již dnes málo dodržujeme.

30.11. svátek svatého Ondřeje, v ten den svobodné dívky smotaly šátky
na ošatku a tu, jejíž šátek při kroužení vypadl první, čekaly vdavky nejdříve.
4.12. svátek svaté Barbory, v ten den dívky dávaly třešňové větvičky
do vody a čekaly, zda rozkvetou do Štědrého dne. Pokud ano, měly se do roka
vdát. Pro ty, které se chtějí stůj co stůj vdát, doporučujeme umístit vázu
s větvičkami do teplého chléva nebo za radiátor a zalévat vodou předehřátou
v ústech a pokud má být věštba účinná, měla by být větvička uříznuta za ranního
rozbřesku ze stromu starého nejméně deset let.
5.12. předvečer svatého Mikuláše, na to, že dnes Mikuláš rozdává
výměnou za básničku, či slib lepších známek ve škole, mohly dříve děti
zapomenout. Nadělovaly se jablka, sušené ovoce či perníčky a pro ty méně
poslušné brambory a uhlí.
13.12. významný býval svátek svaté Lucie, který se stále připomíná
na Valašsku. V předvečer svátku chodily po domech Lucky, dívky v bílé

plachtě se zamoučeným obličejem. V ten den bylo přísně zakázáno příst a Lucky
to chodily kontrolovat, zda se některá přadlena zákazu neprotiví. Pokud
Vás Lucka navštíví, uvítejte jí s otevřenou náručí, ometá totiž také stěny a
nábytek, její dotek má kouzelnou moc a chrání před čarodějnicemi.

Nejvíce pověr a zvyků se vázalo ke Štědrému dni. Měly zajistit zdraví
rodiny a prosperitu. Když máte 24. prosince dům čistě uklizený a vymetený,
nebude se v něm příští rok držet hmyz. Dříve byl dodržován celodenní půst,
byla povolena jen polední hrachová polévka. Přísně bylo vyžadováno nekouřit,
nepít alkohol nebo hlasitě mluvit, dokonce se měl člověk zdržet prudkých
pohybů, aby nevyplašil duše předků, které se na tento den vracely do svých
domovů.
Podle tradice se také na Štědrý den nesmělo chodit na návštěvy. Hosté
byli vítáni, jen pokud jako první vstoupilo dítě, to přinášelo do domu štěstí.
Návštěva bez dítěte znamenala v příštím roce neštěstí.
Večer si doma rozsviťte až poté, co vyjde první hvězda, avšak raději
ne první v okolí. Podle pověry taková domácnost do roka vyhoří.
Chovejte se k sobě hezky, protože nejen na Nový rok, ale i 24. prosince
platí magická formulka „Jak v tento den, tak po celý nastávající rok!“

Hoj ty Štědrý večere,
ty tajemný svátku,

hospodáři štědrovku,
kravám po výslužce,

cože komu dobrého

kohoutovi česneku,

neseš na památku,

hrachu jeho družce.

Na Štědrý den nesmíme zapomínat ani na všechny živé tvory, kteří spolu
s námi žijí nejen v domě, ale i v přírodě. Každý hospodář na Štědrý den,
když šel večer krmit dobytek, měl ošatku a v ní nachystané dobroty pro koně,
skot i ostatní zvířata a tyto dobroty byly dobytku podány před večerním
krmením.
Každý myslivec, ale i děti jdou na Štědrý den do přírody a dávají
do krmelců i zásypů štědrovečerní menu pro zvířátka, zapomínat
nesmíme ani na krmítka na zahrádkách, kde zasypeme ptáčkům. Po splnění
těchto povinností teprve zasedneme ke Štědrovečerní večeři.
K slavnostní večeři patří přípitek, výběr bude každý volit podle hloubky
kapes. Nejdražší víno se prodalo v roce 1985, bylo z roku 1787 a prodalo
se za 105 000 liber. Víno z roku 1945 bylo vydraženo za 18 000 EUR,
víno z roku 2005 za 420 EUR, víno z roku 2006 za 97 EUR. Doporučujeme
navštívit vinotéku v Broumově na náměstí, kde jsou dobrá vína za 80 Kč v roce
2008.

Štědrovečerní menu 1943

Polévka hrachová
Černý kuba-kapr
Vařené suché švestky, hrušky
Vánočka a cukroví

Porovnejte se štědrovečerní večeří nynějších let.

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Poděkování organizátorů IX. ročníku „Dny poezie v Broumově“ za
ochotu a podíl na akci paní Ines Šťovíčkové ze střediska „Ruce“ v Křinicích a

za dobrý oběd, který byl v hospodě „Na Krymzu“ ke spokojenosti všech
účastníků.
Jen houšť a větší kapky!

Naše obec byla v minulých letech známá vysokou produkcí mléka,
tak pro zajímavost uvádíme několik údajů k robotické farmě pod Ostaší:
Celková investice:

58 000 000 Kč

Z toho úvěr:

48 000 000 Kč

Měsíční splátka:

450 000 Kč

Kapacita ustájení:

400 dojnic

Výnos mléka na dojnici:

9200 litrů/rok

Počet ošetřovatelů:10
Úspora nákladů proti klasické obsluze:

3 000 000

Dojení krav provádí robot. Porovnejte s VKK, který je trvalou ostudou
obce a pana majitele.

Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí provedlo
v roce 2001 hodnocení potenciálu cestovního ruchu na území ČR. Jak dopadlo
Broumovsko jsme měli možnost získat z tohoto průzkumu a z materiálu,
který je velmi podrobný a předcházela mu řada zjišťování. Naše obec získala
vysoké ohodnocení a jako jediná na Broumovsku získala hodnocení v rozmezí
101-105 bodů. Do stejné kategorie je zařazen Suchý Důl a Machov. Ostatní obce
našeho regionu se pohybují od 41-100 bodů. Je dobře, aby toto sdělení vzali
do úvahy zvláště mladí občané pro perspektivu Křinic a zároveň obecní
zastupitelstvo. Pokud má někdo o tuto práci zájem, je možno získat údaje
z uvedeného materiálu v redakci Občasníku. V příštím čísle Vás seznámíme
s výsledky průzkumu mladých na Broumovsku.

INFORMACE PRO OBČANY

Prohrnování sněhu v zimním období
OZ sděluje občanům, že pořadí stanovené pro vyhrnování sněhu je
následující – jako první v pořadí se prohrnují komunikace pro veřejnou dopravu,
obecní komunikace, dále vjezdy k obytným domům.
Hvězdecká cesta se v zimním období neudržuje, z důvodu nedostatečné
techniky.
Problémy s prohrnováním sněhu
731 411 848.

lze telefonicky řešit

na tel.č.

Změny v autobusovém jízdním řádu
Upozorňujeme občany, že od 15.12.2008 platí nový autobusový jízdní řád.
Nový jízdní řád je přílohou občasníku.

Oznámení změny termínu svozu odpadů
Jelikož skládka odpadů, kam se ukládá komunální odpad z naší obce
je
v období svátků uzavřena, byla nucena firma RUMPOLD změnit termíny svozu
odpadů, a to :
Čtvrtek 1.1.2009 (svátek)

volno – náhradní svoz bude proveden
v pátek dne 2.2.2009

SPOLEČENSKÉ AKCE

Plesová sezóna 2009

Hasičský bál 24. ledna 2009
Myslivecký ples 14. února 2009
Obecní bál 27.února 2009

PODĚKOVÁNÍ

Ředitelka místní knihovny, děkuje touto cestou panu Ing. Jiřímu
Rozinkovi za poskytnutí daru formou předplatného měsíčníku „21. století“.
Časopis je k dispozici v knihovně.

Pan Josef Pamánek a paní Marta Hálová, děkují obecnímu
zastupitelstvu za hezký dárek k Vánocům a přejí zastupitelům úspěchy
v nastávajícím novém roce 2009.

Hezké, nikým nerušené prožití vánočních svátků, radost a úsměvy
v rodině, žádnou závist a povyšování, ohleduplnost, pevné zdraví,
radost a štěstí, to vše Vám přeje do nastávajícího roku 2009
Vaše redakční
rada

___________________________________________________________________________
Vydal Obecní úřad v Křinicích v prosinci 2008, náklad 160 výtisků
Redakční rada : Martin Šleis, Blanka Strnadová

