
 

 

 

ADVENTNÍ KONCERT 

ŽÁKŮ ŠKOLY 

Srdečné vás zveme na pestrý 

program, který připravily 

s dětmi paní učitelky I. stupně 

ZŠ a pan Lachman. Představení 

proběhne ve čtvrtek 15. 

prosince od 17.00. v aule naší 

školy. 

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA 

Děti z mateřské školy připra-

vily pro své rodiče i hosty, 

kteří si chtějí vychutnat 

předvánoční atmosféru, malou 

vánoční besídku. Začíná 

v tělocvičně základní školy 

v pátek 16. prosince v 16.00. 

hodin. 
 

ŠTĚDRÝ VEČER 

Kostel sv. Víta v Osečné se 

otevře pro noční poutníky, 

kteří se vydají na naše tradiční 

setkání s koledami a vánoč-

ními písněmi, o Štědrém 

večeru ve 22.00. hodin. 
 

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 

V kapli v Druzcově se sejdeme 

jako každý rok o prvním svátku 

vánočním  ve 14.00. hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETKÁNÍ NA RADNICI 

 
Srdečně zveme občany na 
každoroční setkání se 
zastupiteli a pracovníky 
zdejšího městského úřadu , 
které proběhne ve čtvrtek     
29. prosince 2011            
od 18.00. hodin  v aule 
Radnice v Osečné. Cílem 
tohoto tradičního setkání 
bude mimo jiné vyhod-
nocení uplynulého roku 
2011 a poděkování nej-
aktivnějším občanům.  
 
Program:  
 
      Zahájení starostou Jiřím 
Hauzerem  
     Koncert mladých hudeb-
ních talentů pod vedením 
Luboše Lachmana   
     Ocenění aktivních 
občanů za rok 2011    
    Události v Osečné roku 
2011  – fotografická pre-
zentace       
     Diskuze         zastupitelů  
s občany, občerstvení  

 

 

 

 

 

 

 

 

TRADICE BETLÉMŮ 
 

Atmosféru Vánoc míváme spoje-
nu s mnohými zvyky. Patří mezi 
ně i stavba betlémů. Kde jsou ale 
počátky tohoto obyčeje ? Traduje 
se, že autorem prvního živého 
betlému byl sv. František z Assi-
si. Písemně dochovaná zmínka 
však hovoří o betlému, který 
postavili jezuité v kostele sv. Kle-
menta v roce 1560, jako o prvním 
u nás a ve střední Evropě vůbec. 
Jak takový betlém vypadal, to lze 
jen odvodit od pozdější podoby. 
Patrně nechyběla svatá rodina, 
volek a oslík. Názorně se tak měli 
prostí lidé seznámit s biblickým 
příběhem o narození Páně, 
přičemž volka a oslíka si možná 
doplnili sami. V evangeliích totiž 
o těchto zvířatech zmínku 
nenalezneme. Mohlo se jednat o 
nesprávný výklad slov Ježíšových: 
„Vůl a osel zná svého hospodáře, 
lid izraelský mě nepoznává…“ 
Tři dary – zlato, kadidlo a myrhu 
– přinášeli původně nikoli králo-
vé, ale mudrcové, kteří ztěles-
ňovali tři ve středověku známé 
světadíly – Evropu, Asii a Afriku. 
A kde se vzaly další postavičky 
známé z lidových betlémů ? Re-
rofmy Josefa II. vytěsnily betlémy 
z kostelů na dlouhou dobu. Odvá-
děly prý pozornost od věrouky. 
Lidem betlémy chyběly, a tak  
začali betlémy vyřezávat ze dřeva 
nebo z tvrdého kartónu, někde je 
vyráběli ze slámy a kukuřičného 
šustí. České betlémy jsou navíc 
něčím jedinečné – ztvárňují 
rozmanitý venkovský život, práci 
řemeslníků, lidovou zábavu. 
V kostelích měly betlémy určené 

místo a přísná pravidla. Nesměla   

VÁNOČNÍ 

KALENDÁŘ 



v nich být zobrazována například 
koza ( má rohy jako čert ) nebo 
kočka ( pro údajnou falešnost ). 
Také pastýři směli být jen dva, 
starý a mladý. 
Doma měli lidé betlém kdekoli -
v rohu světnice, na okně, ale 
třeba i nad postelí.  
Najde se letos o Vánocích vedle 
stromečku u vás doma místo i 
pro betlém ?  

 
Jedinečnou stálou expozici sbírky 

LIDOVÝCH BETLÉMŮ 
si mohou zájemci prohlédnout 

v hostinci U Žáků 
v Kryštofově Údolí 

v době od 10 do 17 hodin. 
 

V této malebné obci navíc každo-
ročně k vánoční náladě přispívá 
betlém v nadživotní velikosti, 
který v roce 1999 vytvořil malo-
skalský výtvarník Josef Jíra. 
Triptych, o který se vzorně stará 
pan Chaloupka, stává proti dřevě-
nému kostelu sv. Kryštofa a večer 
bývá osvětlen. 
 
 

 
 
 
Adventní zpravodajství 

 
Tradiční rukodělné vánoční dílny 
se letos zúčastnil rekordní počet 
dětí, kterých se v sobotu 26.12. 
sešlo přes osm desítek. . 
 

Téhož večera uzavřel již čtvrtý 
věneček letošní kursy tance 
vedené tanečním mistrem 
panem Čermákem, který se 
věnoval tancechtivým párům ve 
dvou odděleních. Zatímco ty 
zkušenější už čtvrtým rokem 
doplňovaly nové krokové variace 
do svých oblíbených sestav, 

začínající páry pronikaly do krásy 
pohybu doprovázeného hudbou. 
Věříme, že napřesrok se nechají 
zlákat další zájemci. Nejen proto, 
že by byla škoda nevyužít 
rozšířený a zrekonstruovaný par-
ket ve Slunci. Děkujeme za 
pochopení provozovatelům res-
taurace i panu Tvrzníkovi, jakož i 
partě nadšenců, kteří se pustili 
do nelehké práce a vše zvládli 
výtečně. Poslední příležitost za-
tančit si letos ve Slunci bude dle 
našeho odhadu  31. prosince na 

Silvestrovské zábavě 2011 !!! 
Promrzlí poutníci se tu budou prý 
moci zahřát  i cestou z kostela         
o Štědrém večeru. 
 

Rozsvěcení vánočního stromu             
na náměstí v Osečné proběhlo ve 
středu 30. listopadu. Snad i díky 
tomu, že se jednalo o 
všednodenní podvečer, sešlo se 
nám tolik dětí s rodiči i velké 
množství hostů. Kostel byl 
tentokrát k nepoznání zaplněn. 
Věříme, že první adventní zpívání 
obou našich sborů přineslo všem 
radost a naladilo to správné 
vánoční očekávání. 
 

Děkujeme Sboru dobrovolných 
hasičů a firmě Elektroservis za 
mikulášskou besídku, která 
přilákala děti do sálu restaurace 
Slunce. Pekelné a nebeské bytosti 
tak navštívily naše město už 
v neděli 4. prosince. 
 

Žákovský tým našich florbalistů 
zaznamenal obrovský úspěch.     
V okresním kole obsadil v silné 
konkurenci 35 mužstev skvělé   4. 
místo ! Naši mladí sportovci ve 
čtvrtek 8. Prosince 2011 v hale 
Tipsport arény předběhli v pořadí 
i reprezentanty specializovaných 
škol z Liberce nebo Frýdlantu. 
Blahopřejeme !!! 
 

Pěvecký sbor Canzonetta o uply-
nulém víkendu v Markersdorfu 
na koncertním setkání hudebníků 
tří zemí představil tradici českých 
Vánoc v úpravách koled a vánoč-
ních písní. 

Smlouva o partnerství 

 Ve dnech 10. a 11. prosince 2011 
proběhlo vánoční přátelské  setkání  
zástupců obcí z Osečné (CZ), 
Markersdorfu (DE) a Krotoszyc 
(PL). První den proběhl v duchu 
vánočních koncertů  v německé obci 
Markersdorf, druhý den pak v duchu 
vánočního jarmarku v polských 
Krotoszycích. Vyvrcholením celého 
víkendu bylo pak podepsání 
třístranné smlouvy o partnerství. 
V sobotu proběhl v multifunkční hale 
ZŠ v německé obci Markersdorf 
společný vánoční koncert, jehož 
protagonisty byly děti a pěvecké 
sbory tří sousedících.zemí. Za českou 
stranu zde vystoupil osečenský 
smíšený pěvecký sbor Canzonetta.   
Na závěr celého programu se 
všechny sbory sešly na pódiu a 
společně si zazpívaly píseň „Tichá 
noc“ ve třech jazycích. Celou tuto 
akci slovem suverénně provázely bez 
jakýchkoliv problémů tři  tempe-
ramentní žákyně z místní základní 
školy. 

V neděli pak  navštívili členové 
delegací z Osečné a z Markersdorfu 
vánoční jarmark na zámku v 
polských  Krotoszycích. Zde byla 
jedinečná příležitost prohlédnout si a 
případně zakoupit místní produkty či 
poslechnout tradiční živá hudební 
vystoupení. Přesně ve 13.00. hodin 
polského času došlo na zámku 
v Krotoszycích ke slavnostnímu 
podpisu česko – německo - polské 
verze smlouvy o partnerství mezi 
obcemi Osečná, Markersdorf a 
Krotozyce. Tuto smlouvu za českou 
stranu podepsal starosta města Jiří 
Hauzer, za německou stranu starosta 
obce Thomas Knack a za polskou 
stranu pak starostka obce Beata 
Castaňeda Trujillo. Za naše město se 
slavnostního aktu zúčastnili kromě 
starosty města  místostarostka Helena 
Bušová a někteří členové městského 
zastupitelstva.  

Tato smlouva deklaruje letitou 
spolupráci těchto tří municipalit.            

Třetí adventní víkend tak 
proběhl slavnostně ve znamení 
přátelství, srdečnosti, pohostinnosti a 
dobré nálady.   

 
Dovolte, vážení spoluobčané, 

abych Vám na tomto místě popřál  
do zbývajících dnů roku hodně 
pohody, šťastné prožití vánočních 
svátků a pevné zdraví v nadchá-
zejícím roce 2012.                                                                                           

                             Jiří Hauzer 
                          starosta   


