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Vážení spoluobčané,
čas nám ukrojil opět jeden rok navíc
a jsou tu krásné „hlavně pro všechny děti“
vánoce a konec roku 2011. Čas vánoc je
období, kdy se každý člověk na chvíli zastaví
a zamyslí se nad uplynulým rokem a
bilancuje.
Při
těchto
myšlenkách
vzpomínáme na své nejbližší, a proto jsem
pro Vás letos připravila pár zvyklostí, které
se do našich srdcí vryly.
Advent je dobou očekávání - lidé původně
očekávali příchod Spasitele na svět, z latinského „advent“, které znamená „příchod“.
Počátek adventu, trvajícího 22 až 28 dní,
může připadnout na jakoukoliv neděli mezi
27. listopadem a 3. prosincem.
Živé adventní věnce symbolizovaly věčný život,
který věřícím přislíbil Ježíš Kristus. Kruhový tvar věnce
vyjadřoval jednotu společenství lidí a Boha, plamen svíček
připomínal Krista jako světlo ozařující plamenem lásky každého člověka. Poněvadž
adventní čas začíná čtvrtou nedělí před Vánocemi, ustálil se počet svíček na adventním
věnci na čtyřech. Každou adventní neděli se jedna z nich zapálí.
Kde se Vánoce vzaly? Tento svátek zavedli Křesťané – Adventus Domini neboli Příchod
Páně. Poprvé ho slavili již v roce 354.
Tradici vánočních betlémů založil v roce 1223 Svatý František z Assisi v italské Umbrii. Se
svými přáteli přivedli do jeskyně, kterou přeměnili na kapli, živého osla i vola a
zinscenovali betlém, v němž pak kněz sloužil první vánoční půlnoční mši.
Vánoční jmelí patří vedle stromečku také k vánocům. Této věčně zelené rostliny si povšimli
již naši předkové. Připadala jim tajemná – vždyť roste vysoko v korunách stromů a její
plody, bílé bobule, se podobají perlám a dozrávají právě v prosinci, a protože bylo tajemné,
mělo i kouzelné účinky. Věřilo se tedy, že chrání před ohněm a zavěšovalo se do domů, aby
bránilo v přístupu čarodějnicím a zlým duchům. Moderní věda potvrdila léčivé účinky
jmelí. odle legendy bylo jmelí stromem, z jehož dřeva byl zhotoven kříž, na kterém zemřel
Kristus. Strom prý hanbou zaschl, aby se přeměnil v rostlinu, která zahrnuje dobrem
všechny, kdož pod ní projdou. Jmelí prý nosí štěstí tomu, kdo je jím obdarován, a nikoliv
tomu, kdo si jej koupí sám.
Podle jednoho z legendárních vyprávění vděčí vánoční stromeček za svůj vznik opatu

Kolumbánovi z Luxeuilu a Bobba. Kolumbán žil v 6.století, narodil se v Irsku, ale
misionářská činnost ho zavedla do Bretaně a Burgundska. Obyvatele Burgundska byly
pohané a proto Kolumbán, aby jim přiblížil svátek narození Krista, ozdobil zapálenými
pochodněmi do tvaru kříže v ten slavný den starobylý jehličnan, který domorodci uctívali o
zimním slunovratu jako svoji modlu. Zář ohně přilákal zástupy lidí a Kolumbán k nim
pronesl kázání o narození malého Ježíška , chudému Josefovi a vyvolené Marii, v dalekém
městě Betlémě ve chlévě s oslíkem a volem.
Vážení občané Křinic, když budeme o vánocích všichni bilancovat, zkusme si seřadit
naše hodnoty lidského života jako je zdraví, štěstí, radost, láska a rodinná pohoda, oproti
bohatství, které je mnohdy prázdné, i když vím, že to nebudeme mít od příštího roku lehké.
Milí spoluobčané, přeji Vám a vašim rodinám jménem zastupitelů i jménem svým
hezké,v klidu a radosti prožité vánoční svátky a do nového roku 2012 zdraví, bez kterého
žádná radost nedosáhne vrcholu. Když budeme mít zdraví a připojí se k nám i trochu štěstí,
budeme spokojenější.
Važme si všichni života a vzájemně si ho neztrpčujme...
Děkuji Vám všem
starostka

Společenská kronika 2011
Noví občánci
Vanesa Žočková , Adéla Šprincová , Tomáš Rosa , Martina Musilová , Mia Krejcarová,
Nikolas Novotný

Blahopřáli jsme k životnímu jubileu :
Čápová Marie(naše nejstarší občanka) , Steinerová Antonie, Králová Marie, Žid Jan,
Horáková Vlasta , Celba Josef , Černý Vlastimil, Janatová Libuše, Zelená Gerda,
Rathsmannová Věra, Horklová Ludmila, Geregová Jaroslava, Matějů Pavel, Pamánek Josef,
Kadrmasová Ludmila, Heinzel Pavel st., Černá Miroslava, Šmídová Květa, Doulík Leoš

Rozloučili jsme se :
11.2 - Marta Podstatová, 15.3 - Jiří Strnad, 27.5 - Hana Pomezná, 19.10 - Alenka
Klimešová, 29.11- Marie Čápová. Čest jejich památce .

Informace pro občany
* Prodej vánočních stromků :
1) pan Karel Roman , Křinice čp.145
2) Obec Křinice, na obecním úřadě (stromky z obecního lesa, jednotná cena 50,-Kč)
* Prodej Vánočních kaprů na rybnících „Divišáky“ od pondělí 19.do pátku 23.12.2011,
každý den od 9:00 do 16:00 hod , kontaktní telefon - 737 143 376
* Tříkrálová sbírka se uskuteční v sobotu 7.1.2011. Za všechny Vaše příspěvky předem
díky.

Přečetli jsme za Vás
Jesličky
Kdy a kde vznikl první betlém nelze pro nedostatek pramenů určit. Většina pramenů
uvádí rok 1291 a sochaře Arnolfa da Cambio, který na zakázku chrámu S.Maria Maggiore
v Římě zhotovil skupinku soch, 70-80cm vysokých, představující Ježíška,Marii,Josefa obě
zvířata a tři krále. Soubor se bohužel nedochoval.
Historie českých betlémů začíná kolem roku 1560, kdy z iniciativy členů řádu
Tovaryšstva Ježíšova (jezuitů) byly v Praze o Vánocích postaveny první jesličky na území
střední Evropy severně od Dunaje. Praha nebyla vybrána náhodně. V období protireformace
(16.-17.stol.) činila katolická církev vše proto, aby obyvatelstvo v této oblasti obrátila na
svou víru a betlémy se staly prostředkem emocionálního působení na věřící. Vystavování
betlémů zakázala svým dekretem z října 1751císařovna Marie Terezie. Po jedenatřiceti
letech tento zákaz obnovil její syn, císař Josef II. . Zákaz se týkal i privátních domů a byl
spojen s rušením klášterů a redukcí poutních míst. Pokud se týkalo nejširších lidových
vrstev, tam se císařské nařízení zcela minulo účinkem. Vyhnání betlémů z kostelů, které
bylo často obcházeno a nemělo dlouhé trvání, urychlilo v našich zemích vznik lidové tvorby
betlémů.
Pro naše lidové betlemářství je charakteristické zpohádkovění, zpoetizování a v neposlední
řadě důkladné transportování vánočního mysteria do našich poměrů. Naši betlemáři
rozvinuli svou fantazii především v zobrazení světských námětů. A tak se v jejich betlémech
setkáváme nejen s pastýři a darovníky, ale především s představiteli různých řemesel a
činností. V oblibě byly rovněž figurky muzikantů, málokdy chyběl dudák. Kulisa města
Betléma tu ztrácí znaky své orientální zvláštnosti a proměňuje se v typicky české malé
sídlo. Lidové betlémy tak odrážejí všední život na vesnici a v malých městech.
Betlém byl dominantou výzdoby světnice. Kolem něj byly jedlové větvičky a u
jesliček se od Štědrého večera svítilo. K betlému se původně kladly i malé štědrovečerní
dárky. Na Tři krále se betlém doplnil o královský průvod a stál tak až do Hromnic-2.února.

Rozloučení
Ve čtvrté adventní neděli, ráno 18.12.2011, zemřel ve spánku poslední československý a
první český prezident Václav Havel. Bylo mu 75 let. Havlovo úmrtí je obrovská škoda, byl ve světě
nejznámější Čech. V listopadu 1989 se stal jedním ze zakladatelů Občanského fóra a v prosinci
1989 byl zvolen československým prezidentem, kterým byl až do své abdikace v červenci 1992. Již
v lednu 1993 byl ale zvolen prvním prezidentem České republiky a tuto funkci vykonával až do
roku 2003. Dne 4.8.2001 navštívil pan Václav Havel i naší obec Křinice, podíval se k„ Bráně časumiléniu tisíciletí“ a do „AMERIKY“.
Čest jeho památce
Kondolenční kniha je pro veřejnost k dispozici ve vestibulu krajského úřadu Královéhradeckého
kraje v informačním centru v Novém pivovaru . Vláda vyhlásila státní smutek, který potrvá od
21.do 23.12.2011.

„Čerti“ a „Andílci“
5 12 2011
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Stalo se 2.adventní víkend
VÁNOČNÍ ŘEMESLNÝ JARMARK 3.12.2011
Řemeslný jarmark v Křinicích již desátý rok
První jarmarky v Křinicích na Broumovsku organizovalo, a ve spolupráci s místními
občany pořádalo, občanské sdružení „Křinické prameny“. Jak řekla Ines Šťovíčková, která
všechny jarmarky s ostatními spoluobčany vymýšlela a organizovala, „chtějí pořadatelé na
jarmarcích přiblížit dnešním lidem, malým i velkým, život zejména na vesnici ještě v polovině
minulého století a dřív, a poodhalit roušku nad způsobem jak žili, čím se zabývali“. Některé z
dávných řemesel si mohli návštěvníci i letos vyzkoušet. Bohatý byl již tradičně i výběr
drobných dárků na stáncích. Od paličkované a háčkované krajky přes množství vánočních
ozdob z různých materiálů, výrobky ze včelího vosku, z přírodních materiálů, které lze
nasbírat v lese či na loukách, až po vánoční oplatky a mnoho dalších. Zpestřením jarmarku
byly stánky prodejců z Křinických družebních Polských obcí Ratno Dolné a Dzikowiec.
Zejména místní občany, ovšem i přespolní, zaujaly tabule s fotografiemi ze života obce z let
50. a 60., i později. Postávali před nimi a poznávali své sousedy či sami sebe. Pro mnohé bylo
přitažlivé i stále běžící video z oslav 750. výročí Křinic, které obec oslavila v roce 2005.
Jarmark navštívilo asi 180 lidí, z Křinic a z celého Broumovska. Prodejci u všech stánků
konstatovali, že letos jsou tržby menší. Přes to se, podle vyjádření místostarostky Křinic, Jany
Vítové, můžeme těšit na jarmarky – snad i jako v minulých letech Velikonoční a Adventní – v
Křinicích i příští rok.
Jindřich Horkel
Technické poznámky z vánočního jarmarku , jak je zachytil pan Šleis , který již tradičně
vítal návštěvníky : 175 návštěvníků , 30 pořadatelů, cca 205 . Zájem návštěvníků : Historie
obce (foto, videoprojekce), občerstvení, prodej výrobků z perníku , svíčky z včelího vosku,
drátkované zvonečky, chyběly jen adventní věnečky . Co by návštěvníci ještě uvítali :
brožurku o naučné stezce, kroniky, prodej bioproduktů a lepší hudební ozvučení.

Mikulášská nadílka 4.12.2011
V tabulce vidíte, co mi letos děti předvedly
předvedly .
Strachu měly
měly přiměřeně
přiměřeně
a když jsem s andělem a čerty odešel
pokračovaly v soutěžích a tancování.
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Připravuje se …
Plesová sezóna 2012 :
Hasičský bál , jubilejní „60“ - 21.1.2012
Myslivecký ples - 11.2.2012
Obecní „Maškarní“ - 25.2.2012

Sousedé informují
* Všem děkuji za pěkný dárek a přání k narozeninám , které mi předali zástupci obce .
Leoš Doulík

* Děkuji všem členům SDH a Honebního společenstva , obecnímu zastupitelstvu a všem
spoluobčanům za dobrou spolupráci v letošním roce . Do nového roku Vám všem přeji
hodně zdraví , tvůrčích sil a osobní pohody .
Josef Rosa , za členy výborů SDH a HS

* Senioři obce Křinice děkují touto cestou obecnímu úřadu za tradiční vánoční balíčky .
za kulturní komisi, Miloslava Matějů, zastupitelka obce

* Děkuji všem kteří, se přišli rozloučit s naší maminkou , paní Marií Čápovou
Květa Fischerová s rodinou

Vánoční pranostiky :
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Třpytný pozdrav sněžných vloček,
Hodně lásky pod stromeček,
Radost a klid na vánoce
Zdraví , štěstí v novém roce 2012
přejeme všem čtenářům Občasníku Křinice

Vydal Obecní úřad v Křinicích 19.12.2011 , náklad 180 výtisků , www.krinice.cz
Své příspěvky do Občasníku můžete posílat pod heslem „Sousedé informují“ na krinice@tiscali.cz
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