Masopust nejen pro ty nejmenší
V letošním roce čeká občany Podbořanska zajímavá akce, při které si přijdou na svém nejen naše
malé ratolesti, ale i jejich rodiče. Na organizaci Masopustního reje masek s následným průvodem se
opět podílí 1. Česká společnost Podbořany, Náhradní rodiny Ústeckého kraje, spolek Kewin a další.
Program začne na masopustní úterý 13. února 2018 od 15,30 hodin na zahradě u kostele Božího
Spasitele v Husově ulici. Předpokládá se, že hojná účast dětí v karnevalových maskách, které
budou-li hezky rejdit a soutěžit, zajisté čeká sladká odměna. Následně kolem 16 hod. bude
pokračovat průvodem masek městem jak je to u tradičního masopustu zvykem. Ten půjde kolem
kolem rodinného centra Chůvička na Barborce k hlubanské kapličce a na náměstí, kde se rozpustí.
Pořadatelé doufají, že půjde o zajímavý zábavný program pro celou rodinu. Organizátoři uvítají
účast podbořanských občanů nejen v průvodu, ale vítají i diváky.
Masopust se koná den před popeleční nebo-li škaredou středou, na takzvané maškarní úterý, kdy se
podle církevních předpisů zahajuje půst před Velikonocemi. V době baroka bývalo zvykem chodit
se v tento den vyzpovídat do kostela. Ovšem, největší význam měl dříve tento zvyk zejména pro
chudé děti, které se účastnily masopustního koledování.
Podle zvyklostí má průvod masek svého mluvčího nazývaného „strakatý“. Ten obvykle žádá
starostu o povolení městem projít. Na vesnicích vstupuje masopustní průvod i domů místních
obyvatel, kteří zpravidla nabízejí maskám něco dobrého k jídlu i pití. Rej většinou končí
zastřelením tancujícího medvěda nebo jinou scénkou následovanou lidovou veselicí. Masopustní
zvyky byly v každém kraji trošku jiné, ale zpravidla šlo o předhánění se, kdo vytvoří lepší masku a
více pobaví publikum.
V Podbořanech nejspíše půjde spíše o akci pro děti, které mají možnost strávit s rodiči
nezapomenutelné odpoledne. Vstupné je zdarma, ale pozor, mezi maskami se bude nacházet
uniformovaný příslušník, který bude dle masopustního práva zatýkat především tatínky,
občerstvovat je a žádat o nich dobrovolný příspěvek na realizaci této společenské akce.
Se zapůjčením masek na průvod může pomoci Rodinné centrum 1. České společnosti, Hlubany 157
(Švermova 875), Podbořany, tel.: 774 743 839, kde lze nahlásit i předběžnou účast dětí.
S přáním všeho dobrého.
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