VODĚNÍ MEDVĚDA 2019
Masopust byl dle tradic našich předků obdobím zábavy, hojnosti jídla a pití, lidé se veselili
a užívali si před začátkem půstu v období před Velikonocemi.
Masopust patří k původním lidovým tradicím, jehož poslední dny jsou věnovány hlavní
postavě - masce MEDVĚDA. Medvěd je původní symbol síly a plodnosti. Byl a dodnes je
hlavní postavou všech průvodů, chodí od domu k domu, tančí s hospodyněmi a
náhodnými dívkami. Za to bývá odměněn koláči, koblihami, štamprlí alkoholu nebo
příspěvkem na kapelu.
Smyslem vodění medvěda je uvolnit se a pobavit. Často se sejde celá vesnice.
Tímto Vás zveme, abyste se přidali do průvodu masek, který bude dne 2. 3. 2019 od 9.00
hod. doprovázet medvěda v naší obci. Doufáme, že se nám tímto podaří obnovit tuto
krásnou tradici, která se v naší obci před několika desítkami let konala.
Sraz masek je 2. 3. 2019 v 8.30 hod. v Pohostinství U Veličků.
Těšíme se na Vaší přízeň a srdečně Vás zvou pořadatelé

2. 3. 2019 - Vodění medvěda
Po několika desetiletích byla v naší obci obnovena tato lidová tradice.
Iniciátorem byl zastupitel Jiří Kulička, kterému se společně s jeho partnerkou a
Radovanem Mlčákem podařilo „dát dohromady“ partu nadšenců a připravit
občanům obce pěkný kulturní zážitek. Medvěd a jeho družina poděkovali
občanům prostřednictvím obecní televize za milé přijetí a zároveň se omluvili,
že nestihli navštívit všechny domy, protože naše vesnice je rozlehlá.

Medvěd se svojí družinou masek děkuje všem občanům obce za velmi
milé přijetí, kterého se nám dostalo, a omlouvá se těm, u kterých se naše družina
nezastavila. Obec je velmi rozlehlá, měli jste si s námi všude o čem povídat, setkání byla
velmi příjemná. Poučíme se z toho a budeme se těšit na ještě lepší Vodění medvěda
v příštím roce. Finanční příspěvky byly předány na obec a budou sloužit k pokrytí nákladů
dalších kulturních akcí.

