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Vážení spoluobčané,
Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale pro každého
z nás znamená i začátek nových plánů, předsevzetí a
vytyčení si nových cílů, které bychom během roku chtěli
uskutečnit jak v soukromém, tak i pracovním životě.
Už druhý rok se celý svět potýká s bojem proti Covid-19
a ne vždy je to boj lehký… Očkování, doporučení,
zákazy a další omezení komplikují život nás všech.
Život je prostě pestrý a každého z nás postihly dny
naplněné smutkem a nezdarem, ale přišly i dny veselé,
radostné a šťastné. Překážky musela překonávat i obec,
ale podařilo se dost věcí, které byly
naplánovány. Čeká nás poslední rok
volebního období, tak zastupitelé
rozhodnou o dalších investicích, které
budou přínosem pro zkvalitnění života
v obci. Doufejme, že svět už pandemii
porazí a život se vrátí do normálu, kdy nebudou rušeny
kulturní a sportovní akce, lidé se budou moci volně
pohybovat a setkávat, a život bude rázem veselejší.
Děkuji všem za spolupráci jak při pracovních
příležitostech, tak při úpravě vzhledu obce, při pořádání
akcí, našim školáčkům za výzdobu autobusové zastávky
a vůbec všem, kterým není naše obec lhostejná. I kritika
a připomínky mi pomáhají v mé práci…
Přeji Vám všem víc pozitivních dní než negativních, víc
lásky než nenávisti, víc hojnosti a radosti než smutku a
utrpení. Hlavně pevné zdraví a hodně úspěchů
v pracovním i osobním životě.
Přeji Vám požehnané Vánoce plné lásky, domácí
pohody a splněných přání.

Občasník občanů a přátel Sosnové

SETKÁNÍ SENIORŮ - prosinec
ZRUŠENO

Lití olova, házení pantoflem či krájení jablka.
Znáte všechny vánoční tradice v Česku?
Lití olova, pouštění lodiček, házení pantoflem,
držení půstu či krájení jablka. Tradice nesporně
patří k Vánocům. Každá z nich má navíc svůj
význam – lidé dříve věřili, že jim dokážou
předpovědět budoucnost nebo přinést štěstí či
peníze. Některé se zachovaly do i současnosti.
Znáte je všechny? A víte, co znamenají?

Jindřiška Halasníková

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Tradiční mikulášská nadílka v kulturním domě byla
zrušena vzhledem k vládním nařízením.
Dětem do věku 10-ti let byla nadílka doručena
pracovníky obecního úřadu do místa bydliště.

Většina rodin v Česku má na Vánoce stromeček,
pod ním dárky a společně se sejde u štědrovečerní
večeře. Vánočních tradic a zvyků je ale mnohem
více. Které mezi ně patří a jaký mají význam?
•
Vánoční stromek
Mezi tradiční vánoční stromky v Česku
patří nejčastěji smrk, borovice nebo jedle.
Stromek lidé zdobí různými ozdobami,
světýlky a na špičce zpravidla nechybí
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vánoční hvězda. Některé rodiny zdobí strom až před
Štědrým dnem, jiní už začátkem adventu. Na Štědrý
večer se všichni členové rodiny u stromku schází a
rozbalují si dárky, které pod něj přinesl Ježíšek.
•
Půst
Na Štědrý den někteří lidé drží půst až do večeře.
Dětem, které se nemohou dočkat, rodiče slibují, že
pokud vydrží nejíst, uvidí zlaté prasátko. Ke
společné večeři má rodina zasedat, když vyjde první
hvězda.
•
Štědrovečerní večeře
24. prosince rodiny usedají ke slavnostní
štědrovečerní večeři. Typická je pro ni rybí polévka
a kapří řízky s bramborovým salátem. Někteří lidé
ale před těmito chody mají ještě jiné tradiční
pokrmy, které se jedly v dřívějších dobách. Mezi ně
patří například šišky s medem, švestková omáčka
nebo tradiční kuba. V současné době ale v mnoha
domácnostech lidé večeři inovují. Místo kapřích
řízků jedí například kuřecí, někde jedí jinou rybu
nebo například steaky.
Štědrovečerní večeře má svá pravidla. Od každého
jídla by si lidé měli dát alespoň tři lžíce, aby byli
zdraví. Od stolu se během večeře nevstává, dokud
všichni nedojí. Ten, kdo během večeře vstane,
podle pověry následující rok spolu s ostatními u
stolu sedět nebude. Rodiny také prostírají pro
jednoho navíc, kdyby přišla nečekaná návštěva. Pod
talíře si také dávají kapří šupinu, která jim má
přinést do dalšího roku peníze. Po večeři se
rozbalují dárky, které nadělil Ježíšek pod vánoční
stromek.
•
Cukroví
Bez cukroví nejsou Vánoce. Během adventu děti s
maminkami pečou nejrůznější druhy vánočního
cukroví. Mezi nejtypičtější patří vanilkové rohlíčky,
perníčky nebo vosí hnízda. Některé rodiny ale
pečou i deset až dvacet druhů cukroví.
•
Vánočka
Kromě cukroví hospodyně tradičně na Vánoce
pečou i vánočku. Ta většinou obsahuje rozinky a
lidé si ji mažou marmeládou či
máslem. Podle tradice by se do
vánočky mělo ukrýt zrnko
suchého hrachu. Kdo jej najde,
bude mít celý rok štěstí.
Vánočka svým tvarem připomíná miminko
v zavinovačce, malého Ježíška. Symbolizovala
nový život, plodnost a dostatek. Její pečení nebylo
jen tak; ctily se přísné zásady, protože na tom, jak
se povedla, měl záležet osud celé rodiny.
Hospodyně, která těsto zadělávala, bývala tradičně
oděna do bílé zástěry, na hlavě pečlivě uvázaný

šátek. Při přípravě na ni nesměl nikdo promluvit a
také ona měla být úplně zticha. Během kynutí měla
tu a tam co nejvýše poskakovat, aby těsto dobře
vykynulo. Děti naopak skákat nesměly. Za špatné
znamení a hrozbu pro celý nadcházející rok bylo
považováno prasknutí nebo připálení vánočky.
Původní vánočka se splétala z devíti pramenů.
Spodní čtyři symbolizovaly vodu, vzduch, slunce a
zemi, prostřední tři rozum, cit a vůli a poslední dva
lásku a poznání. Někde se do vánočky zapékala
mince, která měla svému nálezci zajistit hojnost a
zdraví po celý nadcházející rok.
•
Půlnoční mše
Po štědrovečerní večeři a rozbalování dárků rodiny
míří na půlnoční mše do kostelů, kde Štědrý den
vrcholí. Tam se lidé modlí a zpívají vánoční koledy.
Půlnoční mše se tradičně koná o půlnoci v
předvečer svátku narození Krista, který je 25.
prosince.
•
Betlém
Dalším symbolem Vánoc je betlém. Ten se tvoří ze
dřeva, ze slámy, ale i z papíru nebo ho lidé dokonce
pečou z těsta. Betlém má zobrazovat scénu narození
Ježíše Krista. Uprostřed jsou jesličky, ve kterých
leží Ježíšek, kolem něj je Marie s Josefem, osel, vůl,
pastýři se stádem ovcí a tři králové. Na náměstích
na vánočních trzích nebo na různých vánočních
představeních ale lidé najdou i živý betlém, který
ztvárňují lidé a živá zvířata.
•
Jmelí
Dalším oblíbeným symbolem Vánoc je jmelí. To
roste na jehličnatých i listnatých stromech a patří
k vánoční výzdobě. Zároveň jsou s ním spojené i
některé vánoční tradice. Lidé se pod
zavěšenou větvičkou jmelí mají na
Štědrý den políbit. To jim má přinést
lásku po celý další rok. Pokud
někomu člověk jmelí věnuje, ochrání ho před
nemocemi a do domu přinese štěstí.
•
Krájení jablka
Štědrý večer odpradávna doprovází i několik
dalších tradic a pověr. Například než se rodina
přesune k rozbalování dárků, rozkrajuje jablko, a to
kolmo ke stopce. Jadérka ve tvaru hvězdičky
znamenají zdraví. Křížek nebo červ
značí smrt či nemoc.
•
Jadérka předpoví počasí
Jadérka z jablek ale také mohou
prozradit, jaké bude v dalším roce
počasí. A to tak, že dvanáct z nich se položí do
misky s vodou. Kolik jich vyplave, tolik bude
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v příštím roce suchých měsíců. Jablka by měla být
česká.
•
Louskání ořechu
Předpovědět štěstí nebo smutek mohou i ořechy. A
to tak, že si každý člen rodiny rozlouskne jeden
ořech. Černý vnitřek znamená neštěstí a smutek,
zdravý ořech naopak štěstí a radost.
•
Lití olova
Další ze známých vánočních tradic je lití olova. To
se rozžhaví nejlépe v ocelové nádobě. Tekuté se pak
opatrně lije do nádoby s vodou. Ze vzniklého
odlitku si pak lidé věští budoucnost.
1. rovný kousek znamená pohodu a klid v
osobním životě
2. zvlněný tvar neklid a zmatky, ale také
cestování
3. půlkruh skrývá zradu a rozchod
4. neuzavřený kruh značí problémy
5. kolo předvídá štěstí
6. dva uzavřené kroužky věští nezadaným
vztah či manželství, naopak zadaným
naznačuje, že se mohou rozvést či ovdovět
7. srdce věští lásku
8. hvězda znamená, že následující rok bude
rokem splněných přání
Na lití olova se dají zakoupit v obchodech sady, ve
kterých lidé najdou vše potřebné. Často obsahují i
návod a nápovědu, co který tvar předurčuje. Když
lidé nemají olovo, mohou použít například vosk.
•
Lodičky ze skořápek
K další z oblíbených tradic patří pouštění lodiček ze
skořápek vlašských ořechů. V těch se zapálí svíčka
a pustí se po vodě v umyvadle nebo v míse. Každý
člen rodiny si vyrobí jednu lodičku
a pustí ji na vodu. Pokud se nějaká
vzdálí, ten, který ji vyrobil, se
vydá do světa. Pokud zůstanou u
sebe, rodina bude pohromadě.
Lodičky mají ale i další pořekadla. Například to, že
člen rodiny, jehož lodička vydrží nejdéle svítit a
nepotopí se, má před sebou dlouhý a šťastný život.
Pokud se lodička převrátí či plamínek zhasne, může
vás potkat nemoc. Když se skořápka při plavbě
dotýká jiné, věští to lásku a přátelství. Pluje-li
lodička uprostřed jiných, její majitel potřebuje
ochranu. Lodička točící se v kruhu upozorňuje na
nerozhodnost. Když vaše skořápka dopluje k
protějšímu břehu, věští to úspěch a získání všeho po
čem toužíte.
•
Kapří šupiny pod
talířem
Při štědrovečerní večeři si lidé
dávají pod talíř šupinu z kapra.
Ta by měla přinášet peníze a

hojnost. Poté by si ji lidé měli dát do peněženky,
aby měli dostatek peněz v dalším roce.
•
Házení pantoflem
Házení pantoflem je tradice pro svobodné dívky. Ty
se na Štědrý den postaví zády ke dveřím a hodí
botou nebo pantoflem přes rameno. Pokud bota míří
špičkou ke dveřím, znamená to, že se dívka provdá
a odejde z domova. Pokud špička ukazuje jinam,
dívka zůstane další rok doma.
•
Tři oříšky
S Vánoci se pojí ale i méně známé tradice.
Například ta se třemi vlašskými ořechy funguje tak,
že rodina je má po večeři rozpůlit a vyndat z nich
jádra. Do jedné skořápky vloží zeminu, do druhé
kousek chleba a do třetí minci. Pak skořápky slepí k
sobě a uloží zpět mezi ostatní ořechy. O půlnoci si
má pak každý člen rodiny vzít jeden ořech z plné
mísy. Pokud si někdo vylosuje ten se zeminou, čeká
ho chudoba. Chléb předpovídá spokojený život a
mince velké bohatství. Kdo si vytáhne „obyčejný“
ořech, tomu vše zůstane při starém.
•
Betlémské světlo
Šíření betlémského světlo patří k novodobým
tradicím. Ta vznikla v roce 1986. Světlo se
každoročně před Vánoci zapaluje
v betlémské jeskyni, kde se měl
narodit Ježíš Kristus. Skauti pak
plamínek
rozvážejí
do
evropských i amerických zemí.
Lidé si Štědrý den mohou s lucerničkou a svíčkou
přijít do kostela a plamínek betlémského světla si
napálit.
•
Vánoční hvězda (poinsettia)
Mnoho domácností před Vánoci také zdobí rostlina
vánoční hvězda, neboli pryšec
nádherný
či
poinsettia.
Květinářství nabízí nejrůznější
barevné varianty, například
bílou, růžovou i vícebarevnou.
Favoritem ale stále zůstává červená.
Magický Štědrý den
Štědrý den dříve lidé vnímali jako magický čas.
Lidem se plnila přání, zjevovala se proroctví a díky
tradicím měli pocit, že si mohou předpovědět, jaký
je čeká rok. Význam tak dávali i tomu, na který den
v týdnu zrovna vycházel.
•
•
•
•
•

Pondělí – dobrá úroda, hodně medu
Úterý – bude hodně vína a obilí
Středa – příznivý rok, mnoho vína, ale
žádný med
Čtvrtek – velmi úrodný rok, jenom vína
prostředně
Pátek – tuhá zima
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Sobota – málo ovoce, ale vydaří se žito
Neděle – teplá zima
Co nosí na Štědrý den smůlu?
Ke Štědrému dni patří i mnoho pověr o tom, co nosí
smůlu do dalšího roku. Lidé se tak snažili mnoha
činnostem vyhnout. Co mezi ně patří?
•
Nezametejte
Pokud lidé na Štědrý den zametají, vyženou z domu
duchy předků, kteří chodí v tento čas navštívit živé.
•
•

v tomto pořadí. Svíčky jsou také spojená se jmény
odpovídajícími liturgii adventu každou neděli:
Izaijášova, Janova, Pastýřská a Mariina svíčka.
Jiné vzory jmen a barev
Jména svíček u adventního svícnu s pěti svícemi a
doporučené liturgie:
1. svíčka Naděje (fialová)
2. svíčka Mír (fialová)
3. svíčka Přátelství (růžová)
4. svíčka Láska (fialová)
5. svíčka Kristus (bílá), zapálení všech
pěti svíček po západu slunce.

•
•
•

Nevěste prádlo
Když lidé na Štědrý den věsí prádlo, vyčarují si
neštěstí v podobě oběšence mezi blízkými. Nemá se
ostatně ani prát, protože to přináší smůlu.
•
Nevstávejte od stolu
Lidé by neměli vstávat od stolu při štědrovečerní
večeři, dokud všichni nedojí. Kdo od stolu vstane,
podle pověry do roka zemře.
•
Lichý počet lidí u stolu
U štědrovečerní tabule by neměl sedět lichý počet
lidí. Lichého si podle pověry odvede smrt. Lidi by
mělo ochránit, že prostřou další osobě do sudého
počtu.
•
Obdarujte někoho
Kdo pod stromeček nedá nikomu dar, skončí do
roka v bídě.
•
Od nikoho si nic nepůjčujte
Na Štědrý den si od nikoho nic nepůjčujte. Podle
pověry to přitahuje chudobu. Lidé by také měli do
konce roku vrátit všechno, co mají doma od někoho
půjčené.
•

Jména svící na adventním věnci
Na první neděli adventní, je rozsvícena
první (fialová) svíce. Tato svíce se
obvykle nazývá „svíce proroků“ na
památku proroků, hlavně Izaiáše, kteří
předpověděli narození Ježíše Krista. Tato svíčka
představuje naději a očekávání. Především
očekávání příchodu Mesiáše. Každý další týden v
neděli, je zapálena další svíčka. Na druhou neděli
adventní, je zapálena druhá fialová svíce. Tato
svíčka obvykle reprezentuje lásku. Některé tradice
ji označují jako svíčka „betlémská“, která
symbolizuje Kristovy jesle. Na třetí adventní neděli
Gaudete (radostná) je zapálena růžová, nebo růžově
svítící barevná svíčka. Tato růžová svíčka se
obvykle nazývá „pastýřská“ a představuje radost.
Čtvrtá, poslední fialová svíčka, je nazývána
„andělská“ svíčka a představuje mír a pokoj. Je
rozsvícena na čtvrtou neděli adventní.
Někdy je adventní věnec se svíčkami ve čtyřech
barvách - fialové, červené, růžové a bílé. Zapalují se

•
•

KNIHOVNA

Výpůjční doba knihovny:
27.12.2021 – ZAVŘENO
3.1.2022 - OTEVŘENO
pondělí od 15,00 hod do 17,00 hod

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

ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST OÚ SOSNOVÁ

PONDĚLÍ
STŘEDA

8.00 – 11.00 hod 12.00 – 17.00 hod
8.00 – 11.00 hod 12.00 – 17.00 hod

Od 22.12.2021 do 3.1.2022 ZAVŘENO

POZVÁNKA NA ZO

Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva obce
konané ve středu 15.12.2021 od 17,00 hod
v zasedací místnosti obecního úřadu v Sosnové.
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HASIČI RADÍ OBČANŮM

Komu a jak volat v případě mimořádné události

• KDE se to stalo, pokud možno přesnou
adresu, včetně města nebo popisu místa
události, všímejte si orientačních bodů v
okolí (např. obchodní dům a okolí popište),
• KDO volá (uveďte své jméno a kontakt,
číslo telefonu, ze kterého voláte).
• Nikdy nezavěšujte, dokud Vás k tomu
operátor tísňové linky nevyzve (potřebuje
např. upřesnit informace o Vámi nahlášené
mimořádné události).
Nazapomeňte! Štěstí přeje připraveným!
autor: kpt. Mgr. Michaela Stará

Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane
svědkem nebo přímým účastníkem mimořádné
události, která ohrožuje náš život, zdraví, majetek
nebo bezpečnost. Pro nahlášení těchto událostí jsou
zřízena tísňová čísla složek integrovaného
záchranného systému. Volání na ně je bezplatné.
V případě potřeby se nebojte na tísňová čísla volat,
avšak nezapomeňte, že jejich zneužití je trestné!
Zneužíváním tísňové linky mohou být blokovány
hovory dalších občanů, kteří potřebují pomoc. Jak
se tedy zachovat, jak a od koho můžete požadovat
pomoc?
Hasiči doporučují volat složku integrovaného
záchranného systému, které se vzniklá událost
nejvíce týká. Urychlíte tím vyřízení dané situace:
• 150 Hasiči – požár, výbuch, živelná
pohroma, únik nebezpečné látky, technická
havárie, vyproštění osob atd.
• 155 Zdravotnická záchranná služba –
náhlé ohrožení života nebo zdraví osob
• 156 Městská (obecní) policie (pokud je
zřízena) – vandalismus, drobná kriminalita,
špatné parkování ohrožující bezpečnost,
rušení nočního klidu atd.
• 158 Policie ČR – krádež, násilí, nález mrtvé
osoby, dopravní nehoda, nález podezřelého
předmětu atd.
• 112 Jednotné evropské číslo tísňového
volání – všechny složky integrovaného
záchranného systému. Při závažnějších
mimořádných událostech, potřebujeme-li
pomoc více složek, pro cizince možnost
hovořit i běžnými světovými jazyky.
Při volání na tísňovou linku si rozmyslete, co chcete
říct a hovořte srozumitelně. Uveďte:
• CO se stalo, popis události (např. požár v
bytě, dopravní nehoda, únik nebezpečných
látek),

HZS Libereckého kraje

Tříkrálová sbírka podpoří svoz
hendikepovaných dětí
Od 1. do 16. ledna 2022 zazní po roční přestávce v
ulicích měst a obcí, v kostelích, obchodech i v
domácnostech tříkrálová koleda díky koledníkům z
charitní Tříkrálové sbírky.
V rámci největší dobrovolnické akce v ČR se bude
i ve vašem bydlišti vybírat na podporu Sociálního
automobilu Charity Česká Lípa určeného pro svoz
zdravotně hendikepovaných dětí do školy a ze
školy, protože existence služby fungující od roku
2007 je přímo vázána na finanční podporu od široké
veřejnosti. Sociální automobil sváží děti z mnoha
koutů Českolipska a výrazně tak pomáhá rodičům s
péčí.
Během šestnáctidenní Tříkrálové sbírky budou
moci všichni dárci přispívat do úředně
zapečetěných kasiček nebo online do tzv. virtuální
kasičky.
Aktuální informace o místech a datech koledování
naleznete na webu Charity Česká Lípa
www.ceskalipa.charita.cz.

Státní svátky - zavřeno
24. 12. – Štědrý den – otevřeno je jen do
12 hodin
25. 12. – 1. svátek vánoční
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26. 12. – 2. svátek vánoční
1. 1. – Den obnovy samostatného českého státu
a Nový rok

Pod vánoční stromek přímo na místě v útulku
v Jestřebí bude možné odložit dobrůtky pro pejsky i
kočičky, granulky, tyčinky, konzervy.
Pokud nemůžete v daný čas na místo dorazit,
můžete s předstihem dárečky přinést na obecní úřad
a starostka je osobně předá.
Moc děkujeme za každý dar.

Čertoviny ve školce
Podzim se přehoupl v zimu a je tu krásný adventní
čas.
My
ve
školce
máme
napilno.
Do dne, kdy nám zazvoní zvoneček, ještě trochu dní
zbývá. A tak si čas krátíme například čertovským
týdnem. Už jste viděli tolik malých čertíků pohromadě?
U nás ve školce se to malými čertíky hemžilo ve čtvrtek,
den před mikulášskou nadílkou. Čertíci od rána skotačili
a plnili úkoly, aby získali čertovské vysvědčení. Kromě
přikládání pod kotle museli vybrat blechy z kožichu,
také předvést čertovský škleb, skákat v pytli a v rytmu
vskutku čertovském předvést tanec. Pro nejodvážnější
čertíky bylo nachystané ve sklepě peklíčko. Na cestu
malým odvážlivcům svítila světýlka, která je dovedla až
k samotnému vrchnímu čertovi. Když velký čert
promluvil k čertíkům, ti ani nedutali a zapomněli na
veškeré zlobení. Svou odvahu děti zpečetily do
čertovské knihy otiskem prstíku a odnesly si zlatý dukát
s úsměvem na tváři. V pátek do naší školky kromě čerta
přišel i Mikuláš s andělem. Dětem připravili krásnou
nadílku v podobě balíčků. A co nás čeká dál? Přípravy
na příchod Ježíška a rozzářená, nedočkavá očka dětí.

ZIMNÍ ÚDRŽBA
Vzhledem k sněhové nadílce, kterou lze v průběhu
prosince a ledna očekávat, bude prováděna zimní
údržba. Tam, kde budou zaparkovaná auta na obecní
komunikaci, nebude údržba provedena. Upozorňujeme ,
že traktor se na místo nebude vracet.
Děkujeme za pochopení
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V tomto období bychom Vám chtěli popřát ZDRAVÍ a
klid. Buďme k sobě tolerantní
a užívejme si krásného adventního období.
Za kolektiv MŠ Eva VESELÁ, učitelka MŠ Sosnová
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