Občasník občanů a přátel Sosnové

Duben 2022

totiž zakaboněná tvář zůstala celý rok, minimálně
bychom se mračili každou středu v roce.

Veselé Velikonoce: Lidové tradice a zvyky

Velikonoce jsou podobně jako Vánoce veskrze
rodinné svátky. Zatímco mužská část se asi věnuje
pletení pomlázek (nebo aspoň zdobení těch
koupených) a těší se na pondělní koledu, ženská část
patrně chystá kraslice a peče velikonočního beránka.
Pojďme si připomenout některé lidové tradice a
zvyky s Velikonocemi spojené – a hlavně si je užít!
Velikonoce jsou
nejdůležitější
a
nejstarší
křesťanský svátek, který oslavuje zmrtvýchvstání
Ježíše Krista. Původně poukazovaly na to, že život
je silnější než smrt. Moderní doba Velikonoce bere
především jako oslavu probouzejícího se jara a
doplnila je o staré lidové zvyky i komerční pojetí. A
i když máme ve zvyku si stěžovat na nedostatek
času, neměli bychom vzácný sváteční čas promarnit
nějakou neodkladnou povinností. Práce nám
neuteče, ale Velikonoce strávené s rodinou nebo
přáteli ano.

Škaredá středa: uklízíme s úsměvem na
rtech
Škaredá středa připomíná Jidášovu zradu, tedy
škaredý skutek. Říká se jí také Sazometná či
Smetná, protože právě ve středu před Velikonocemi
se po zimě vymetaly saze z komína. Doma bychom
si měli důkladně uklidit a vysmýčit všechny kouty,
abychom tak vyhnaly zlo nejen ze svého domova,
ale ze i života. A aby to zafungovalo, musíme se při
gruntování pořád usmívat a v žádné případě se
neškaredit. Podle jedné z lidových pověr nám by

Dnes je Škaredá středa. Celý den se usmívejte a
večer upečte velikonoční jidáše

Zelený čtvrtek: nehádáme se a jíme jidáše
Na Zelený čtvrtek odlétají zvony do Říma, a proto
se až do sobotního večera, kdy se zase vracejí,
místo nich používají třikrát denně řehtačky. To je
kravál.
•

•

Čtvrtek je dnem odpouštění, klidu a
míru. Určitě bychom se měli ovládat a s
nikým se nehádat, také si nesmíme nic
(hlavně hotovost) půjčovat – za odměnu
se nám budou obloukem vyhýbat spory
a sváry a i peníze si k nám najdou
cestu, tedy když se o to aspoň trochu
sami přičiníme.
Neměli bychom zapomenout na jidášky
jako připomínku na Jidáše, který zradil
Krista. Kdo na Zelený čtvrtek sní jidáše
potřeného medem, bude celý rok v
pohodě a fit.
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•

•

•

Další podmínkou pevného zdraví jsou
čerstvé zelené pokrmy, jako jsou
špenát, kopřivy, hrášek, zelí atd.
Kdo má zahradu, měl by zasít hrách,
ředkvičky a další zeleninu, protože vše,
co se v tento den vyseje, dobře
prospívá.
A když před východem slunce
zatřeseme ovocnými stromy, budeme
mít bohatou úrodu.

Bílá sobota: konec půstu a střídmosti
Poslední den dlouhotrvajícího půstu a střídmosti.
Bílá je barva roucha, ve kterém se lidé pohřbívali.
Na Bílou sobotu se kdysi bílilo a uklízelo, aby byla
chalupa jako klícka. Připravovaly se sváteční
pokrmy, pekly se mazance a beránci, pletly se
pomlázky a zdobily kraslice, což se dělá i dnes.
Děvčata, která trápí pihy a nečistá pleť, by si měla
omýt obličej svěží ranní rosou, prý to pomáhá.
Potom honem ještě před východem slunce vymést
novým koštětem všechny místnosti, aby se v nich
nedržel hmyz, myši a další havěť.

Velký pátek: magický den hledání a
nalézání
Na Velký pátek si křesťané připomínají ukřižování
Ježíše Krista. Tenhle den má v sobě mnoho
tajuplného a magického. Nesmíme se ani dotknout
masa, nesmíme prát prádlo a jakkoli hýbat s půdou,
tedy se musíme vyhnout jakéhokoli zahradničení.
Teď si shrňme, co naopak dělat máme: brzy ráno,
ještě před rozbřeskem, ve svém vlastním zájmu
vyběhneme k nejbližšímu potoku nebo řece (musí
to být voda tekoucí, tak snad bude stačit i z
vodovodu) a omýt se, protože jen tak máme šanci,
že zůstaneme celý rok zdraví. A voda z pramenů se
prý ráno mění na víno, což možná stojí za
vyzkoušení...
Na Velký pátek se také na několik hodin otvírají
poklady ve skalách a sklepeních. Pokud bychom se
ale nechali zlatem a drahým kamením natolik
okouzlit, že zapomeneme na čas, tak se skála zavře
a my tam na rok zůstaneme zavřeni. Tak pozor!
Jedna z jiných pověr tvrdí, že na Velký pátek
najdeme něco nám vzácného, co jsme v minulém
roce ztratili nebo založili.

Neděle – Boží hod velikonoční je ve
znamení radosti
V noci ze soboty na neděli vstal Ježíš z mrtvých,
přichází Boží hod velikonoční, nastává čas radosti,
pohody a hodování. Na Boží hod se v kostele
světily tradiční velikonoční pokrmy (mazance,
vajíčka, chléb, beránci). A kdo v neděli ochutná
posvěceného velikonočního beránka, najde podle
pověry ztracenou cestu, což si můžeme vykládat,
jak chceme. Neděle je ve znamení hostin v kruhu
rodiny a přátel, chodí se po návštěvách, hoduje se a
všichni jsou veselí.
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Velikonoční pondělí: omlazující pomlázka
Velikonoce
končí
starým
pohanským
zvykem šlehání pomlázkou. Žena nebo dívka má
být jemně pošlehána čerstvými, neloupanými, ještě
neolistěnými proutky vrby. Vdaným ženám má
zajistit plodnost a energii, svodným děvčatům
svěžest, krásu a zdraví. Ženy a dívky se za
omlazující
pošlehání
pomlázkou
odměňují kraslicemi. Součástí koledování může být
polévání vodou, někde mládenci polévají ženy,
jinde ženy muže. Pěkným velikonočním zvykem je
objímání stromů v sadě nebo v lese, aby na nás
přešla jejich síla.

OZNÁMENÍ

Do kontejnerů v žádném případě nepatří:
stavební suť, pneumatiky, chemikálie, bioodpad.
Žádám občany o dodržování tohoto nařízení.
Toto opatření je vyvoláno neúměrně vysokými
náklady na likvidaci odpadu při kontejnerovém
svozu. Připomínám, že na uložení tohoto druhu
odpadu je občanům k dispozici sběrný dvůr, který
občané mohou využívat celoročně.

UZAVÍRKA KOMINIKACE
OPRAVA ŽEL.NADJEZDU
Průchod směrem k autodromu
4.4. – 21.4.2022

OBČANŮM

Svoz nebezpečného odpadu bude dne 14.5. 2022
(sobota) od 10.00-10.30 stanoviště u hřiště a 10.3011.00 stanoviště u bytovek (viadukt).
Do nebezpečného odpadu patří: barvy, laky,
rozpouštědla, motorové oleje, obaly od těchto látek,
pneumatiky, filtry, olověné akumulátory, ledničky
apod. Tento odpad v žádném případě nepatří do
kontejnerů na velkoobjemný odpad!

POPLATKY V ROCE 2022

Svoz velkoobjemného odpadu – kontejnery –
bude dne 15.5. 2022 (neděle) . Kontejnery budou
přistaveny v době od 8.00 hod. do 17.00 hod. na
těchto stanovištích: náves, hřiště, bytovky č.p.85 a
86, viadukt, výrobna lahůdek, Lesná, Ramš.

PES 1 až 3 ks…………………….0,--Kč
každý další
držitel mladší 65 let………….1.000,--Kč
držitel starší 65 let…………..…300,--Kč
Svoz komunálního odpadu…….0,--Kč
Poplatek je nutné uhradit do konce dubna 2022.
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KNIHOVNA

Výpůjční doba knihovny:
pondělí od 15,00 hod do 17,00 hod

9.4.2022 – UKLIĎME ČESKO
Sraz v 9:00 hod před obecním úřadem. Pytle a rukavice
zajistila obec, prosíme o donášku nářadí (koště, lopata,
hrábě). Předem děkujeme všem dobrovolníkům.

SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve středu 27.4. 2022 od 14:00 hod
v kulturním domě Sosnová, k tanci a poslechu bude
hrát Zdeněk Kotyšev.

ODEMYKÁNÍ PEKLA
SOBOTA 23.4.2022
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

ČEZ – PORUCHY(elektrika)
800 850 860
SČVK – PORUCHY(kanalizace, voda) 840 111 111
PLYN – PORUCHY
1239
POLICIE -OBVODNÍ ODD. Č.LÍPA
974 471 760
NEMOCNICE POHOTOVOST
- DĚTSKÁ
- DOSPĚLÍ

487 954 520
487 954 184
Starostka obce
775 253 992 , 724 179 753
Lesní hospodář-Ing.Kreisinger
602 189 523

11 hodin – slavnostní fanfára ZUŠ Česká Lípa a
odemčení Pekla a nové turistické sezóny představiteli
města Česká Lípa a obcí Zahrádky, Sosnová a Kvítkov
11 – 14 hodin – start u zámku v Zahrádkách na
pětikilometrovou pohádkovou trasu Peklem
12 – 16 hodin – občerstvení a živá hudba před zámkem
Zahrádky
vstup zdarma
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Zatímco v současné době se za čarodějnice
dobrovolně převlékáme a se strašidelným makeupem si dáváme obzvláště záležet, v dobách
minulých lidé věřili, že čarodějnice jsou
neviditelné a lze je zahlédnout pouze na
křižovatkách.
Lidé se domnívali, že právě v poslední dubnovou
noc se koná čarodějnický sabat, během kterého se
čarodějnice setkávají se samotným ďáblem.
Čarodějnice v tuto noc dostaly nové úkoly, měnily
se ve zvířata, skákaly přes oheň nebo se rituálně
obětovaly.
Není divu, že se obyvatelé před čarodějnicemi
náležitě chránili. Podle dochovaných údajů
vesničané kropili svá obydlí svěcenou vodou, a
především ochraňovali dobytek a úrodu.
Lidé také věřili, že musí uklidit chlév a nakrmit
dobytek dříve, než 30. dubna zapadne slunce.
Následně chlév zavřeli a doufali, že se čarodějnice k
dobytku nedostane.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30.4.2022 - SOBOTA
od 17:00 hod kapela PÍVO, ŽENY A ZPĚV
v 18:30 hod zapálení vatry
od 19:00 hod kapela DEEP PURPLE TRIBUTE BAND

S posledním dubnovým dnem souvisí zakládání
ohýnků, které měly primárně ochrannou funkci.
Zároveň ale lidé do ohně házeli košťata, neboť se
tradovalo, že popel z koštěte má magickou moc.
Lidé věřili, že zvyšuje plodnost, a tak ho sypali
především na pole a záhonky. V některých místech
se dokonce tradovalo, že pokud následující den
projde popelem dobytek, čeká ho plodný rok plný
zdraví. V každém případě ale platí, že tradice
ohýnků nevymřela a dodnes je nedílnou součástí
pálení čarodějnic.
Buřty zdarma, soutěže, po setmění lampiónový průvod.

Pálení čarodějnic či filipojakubská noc je lidový
zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice,
který se odehrává v noci ze 30. dubna na 1. května.
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KULTURNÍ DŮM SOSNOVÁ

16.9.2022

od 19:00 hod.
Vstupné 250,-- Kč - předprodej vstupenek
na OÚ Sosnová.
Na místě vstupenky za 300,--Kč.

Českolipské muzeum se po 2 letech
otevře návštěvníkům
Otevírací doba se nemění, tedy březen–duben od středy
do neděle (9–12, 13–17), květen–září od úterý do neděle
(9–12, 13–17), říjen–prosinec opět od středy do neděle
(9–12, 13–17).

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK

14.5.2022 - sobota
14:45 – 15:00 hod Ramš
15:30 – 16:00 hod veterina
Vzteklina 300,- Kč
Kombinace vč. vztekliny 450,- Kč
Čipování 400,- Kč

Těšíme se na vás
Od 3.3.do 30.6.2022
DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ!!!
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