Od dušiček do adventu, aneb Podzimní tvořivé dílny sdružení SOSák.
Každý listopadový víkend byly pro zájemce ze Sibřiny, blízkého i dalekého okolí, připraveny již tradiční
tvořivé dílny. Dílny se konají již více než deset let. V tvořivé atmosféře pod rukama dětí, maminek,
tatínků a tetiček vzniklo nepřeberné množství originálních šperků, papírových lampionů, malovaných
světýlek, voňavých přírodních mýdel, netradičních hodin, balicích papírů, korálkových ozdob,
malovaných talířů a nakonec i více než 130 adventních věnců na vrata či vánoční stůl. První adventní
neděli do SOSÁKOVA přilétli Andělé s andělskou poštou spojenou s vánočními zvyky a trhem
lektorských i dětských prací.
Jsme rádi, že do nového centra spolku během listopadových dílen zavítalo na 300 lidí a lidiček.
Tvoření v SOSÁKOVĚ však nekončí. Spolek připravil tvořivá vánoční dopoledne pro žáky I. stupně
základních škol a předškoláků z MŠ. Během prosince tak navštíví centrum dalších 180 dětí ze škol a
školek z blízkého okolí. Děti s paní učitelkou zamíří do SOSÁKOVA, aby si zde pod vedením našich
lektorek vytvořili slaměné řetězy, staročeský vrkoč, plstěné šperky, svíčky a domácí mýdla. Kromě
tvořivých činností na ně čekají i společné aktivity. Nabízí se jim odlévání vosku s věštbou, podívání se
originálním způsobem, jak daleko v čase je od narození Ježíška, či získání vánoční bajky z ořechů.
Na závěr Vás všechny srdečně zveme 24. 12. ve 14 hodin ke kapličce v Sibřině, kam pro vás přivezeme
světlo z Betléma, zazpíváme koledy a vyslechneme krátké sváteční povídání pana faráře Ondřeje
Salveta z Kolodějské Farnosti.
Přejeme všem hezké a klidné vánoční svátky a šťastný vstup do nového roku 2015.
Michaela Vítková a SOSáci
Sosákov otevřel své brány andělům
Skupina andělů sestoupila z nebe. Ptáte se kam? Na Palouček, do Sibřiny. Přiletěli vyzvednout dopisy
pro Ježíška. Své brány jim otevřela Oáza, kultury a vzdělávání, zvaná též SOSákov. Dopis s přáním
mohl přinést každý. Ti co zapomněli, si mohli namalovat nebo vyrobit přáníčka přímo na místě. Za
dopis vhozený do stříbrné nebeské schránky děti i jejich doprovod obdrželi andělský podací lístek
s razítkem jako potvrzení, že dopis doputuje do nebeských výšin. Dostali i andělskou prskavku.
Symbol světla, kterým na závěr společně rozsvítili vánoční stromeček. Atmosféru první adventní
neděle dotvářely koledy, trh s vánočním zbožím a zvyky. K mání byly i sváteční dobroty a andělské
moky. Trh nabízel adventní věnce, dekorace z tvořivých dílen a keramiku. Výtěžek bude použit na
další akce, především na dlouhodobě realizovaný projekt s názvem Tvořivá setkání a kultura na vsi
pro širokou veřejnost.
Andělská pošta je akce, kterou spolek v obci pořádá již několik let. Tuto dlouhou tradici si s trochou
nostalgie připomněli členové spolku promítáním záznamů starých vánočních her, kde jednotliví
členové účinkovali a sehráli nezapomenutelné role. A bylo na co koukat! Kdo by zapomněl na
legendárního létajícího anděla v okně obecního úřadu nebo na pódiu v Kolodějích? Na Josefa a Marii
na lyžích nebo na andělské chóry hry Tříkrálové ještě v prostorách nezrekonstruované mateřské
školy?
Na závěr andělé vzkazují, abychom dobře uschovali podací lístek až do Štědrého dne za oknem jako
znamení pro Ježíška, aby našel cestu. Reklamace budou vyřizovány úřadem „Nejvyššího“.
Michaela Maladiová Synková

