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Vážení spoluobčané,
Přejeme všem klidný a radostný letošní rok a tak
jako každoročně touto dobou Vám přinášíme
informace o první každoroční akci v naší obci, a
tou je
MASOPUST.
Tradice masopustního průvodu již opět v naší
obci pevně zapustila kořeny. Obecní úřad proto
spolu s dobrovolníky z řad našich občanů letos
opět pořádá další masopustní průvod masek naší
obcí, a to netradičně v NEDĚLI 22.února. Byli
bychom neradi, kdyby návštěva masopustních
masek v některém z domů naší obce vyvolala u
jeho obyvatel překvapení, leknutí nebo dokonce
zděšení, a tomu chceme předejít informacemi
obsaženými právě v tomto občasníku.
Uvědomujeme si, že tradice masopustních
průvodů byla v naší obci zpřetrhána na tak
dlouhou dobu, že celá řada občanů si už nemusí
být jistá jak se k maskám, které přišly na
návštěvu chovat, čím je uctít na místě, případně
co jim dát s sebou na cestu. I tyto informace
naleznete v tomto plátku. Věříme, že celou akci
přijmete s pochopením a že výsledkem bude
posílení mezilidských vztahů v obci, což je naším
hlavním cílem.

Masopustní průvod
Průvod masek projde naší obcí v neděli 22.2. v
době mezi 9. a 15. hodinou. Do průvodu zveme
každého kdo se nebojí legrace, má jakoukoli
masku a je ochoten posílit náš kolektiv. Sraz
masek je v 8 hodin v hospodě u Bílků v budově
obecního úřadu. Zájemci o účast v průvodu mohou
též získat bližší informace u Nouzů (dům č.p. 2,
vpravo vedle horní hospody), nebo na telefonu
777 159 229, nebo 777 159 129.

Co je to vlastně masopust
Podle pramenů z období Velké Moravy se u nás
termín masopust používal již v 9.století. Název se
vztahuje na období od Tří králů do popeleční
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středy, která je prvním dnem předvelikonočního
půstu. Románské národy označují toto období jako
karneval (z latinského „carnis trivium“), v Německu
fastnacht, slovensky fašiangy, moravsky fašank, (na
Slovácku a Valašsku také ostatky), polsky zapust,
v Rusku a na Ukrajině maslenice.
Masopust byla doba poměrného klidu a
odpočinku od práce. Byla vyplněna hlavně
svatbami, zabijačkami a s nimi spojenými
vzájemnými návštěvami a hostinami. Poslední tři
dny masopustu jsou vyvrcholením veselí. Hlavní
starostí hospodyně bylo, aby dům byl pěkně
nalíčen a uklizen a bylo napečeno hodně koblih.
Od neděle do středy vyhrávala v hospodě muzika.
Po dědinách chodívaly dům od domu masopustní
průvody. „Fašankáři“ popřáli hospodáři bohatou
úrodu v novém roce, zatančili a zazpívali. Za
koledování dostávali peníze, víno nebo pálenku,
slaninu, koláče, koblihy, jinde i vajíčka nebo obilí.
To vše společně při obchůzce konzumovali, nebo
měnili za peníze, aby bylo na večerní zábavu
u muziky.
Fašankové obchůzky se lišily
v jednotlivých regionech oblečením i předvedeným
vystoupením.
Nejznámější jsou průvody masek, které se u nás
mnohde dochovaly až dodnes. Masky se sice liší
v různých regionech, vždy však mají alegorický
význam a mnohdy umně parodují nešvary
společnosti. V průvodu můžeme spatřit medvěda
s medvědářem, smrtku, ženu s děckem, nevěstu a
ženicha, bábu s dědkem v nůši, šašky, kobylu
vedenou sedlákem, husara, policajta, žida,
kominíka, myslivce, cikánku, čerta, mnohde i další
nadpřirozené bytosti nebo zvířecí postavy.

Není to povinné
Občany, kteří ať už z jakéhokoli důvodu nemají
kladný vztah ke kolektivním kulturním akcím,
chceme ubezpečit, že účast na tomto průvodu
rozhodně není povinná a není ani povinost přijmout
návštěvu masek. Kdo si chce zachovat své
soukromí a klid, nechť prostě neotvírá. Masky se k
Vám rozhodně nebudou dobývat přes zavřená vrata,
ani na ně dlouze tlouci.

