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Ahoj kluci a holky,
těšil jsem se na fotky Vašich sněhuláků, byl jsem zvědavý na Vaše zážitky a dojmy z Ledové Prahy a
odhadoval jsem, kdo z Vás pošle nejvíce pranostik, které se nějak týkají Hromnic. Čekal jsem i na
vybarvené obrázky. Tak jsem byl trošku smutný, ale všechno zachránila Terezka Fantová, která správně
vyluštila a jako jediná mi poslala tajenku z minulého čísla. Možná i Vám vyšla správná tajenka a jen jste
mi zapomněli poslat, že svíčkám se říkalo „hromničky“. Zasloužená odměna tedy putuje k Fantům. Moc
gratuluji.
Dobrá zpráva – čti!
Mám velikananánskou radost, že se našla šikovná maminka, která bude ráda tvořit s Vámi všemi:
„Zvu všechny děti, které rády kreslí, malují a tvoří, na první setkání výtvarného kroužku. Sejdeme se ve
čtvrtek 2. března 2017 od 17 hodin ve fitku.“
Martina Koutová
Ahoj holky a kluci,
v minulém čísle Polepáčku jsem slíbila, že vyhlásím vítěze literární soutěže. A kdože nejčastěji přinesl
správné odpovědi do knihovny a zaslouží si řádnou odměnu:
1. Terezka a Bára Záhorovy
2. Lucka a Bára Nehasilovy
3. Verunka Kopecká
Odměna bude předána na letošní Noci s Andersenem, která proběhne v pátek 31. března od 18.00 hodin
ve spolkové místnosti. Pokud si chceš hrát, malovat, číst a zasoutěžit si, nejsi žádný strašpytel a zůstaneš
se mnou jako správný nocležník až do sobotního rána, tak popros maminku nebo tatínka, ať se zastaví v
knihovně pro přihlášku. Už se na vás moc těším.
teta Radka
Rok na vsi pokračuje Masopustem …
Jakýmsi předělem mezi zimním časem a časem probouzející se
přírody je masopustní období. Zajímavé je, že nebývá každý rok
stejně dlouhé. Jeho délka se určuje podle Velikonoc. Začíná se
vždy po 6. lednu (Tři králové) a končívá v úterý před Popeleční
středou. Po Popeleční středě nastává čtyřicetidenní
předvelikonoční půst.
Název „masopust“ je složenina ze dvou slov – maso a půst, které
vyjadřovaly následující období střídmosti v zábavách i v jídle.
Tradice se v Evropě udržuje už od 9. století. Původ této „nejdelší
veselice v roce“ sahá až do dob pohanských a souvisel s oslavou
končícího zimního období, vítáním předjaří, očekávání příští
úrody a plodnost, zdraví, hojnost a blahobyt. Masopust je
provázen veselím, tancem, zpěvem, jídlem a pitím se spoustou taškařic a legrácek s přemírou bujarosti.
Masopustní obchůzky byly velmi oblíbené – držely se na vesnicích, ale i ve městě, mezi chudinou i
šlechtou.

Masopustní dny
 Tučný čtvrtek (tučňák) – poslední čtvrtek před masopustní nedělí, jeho typickým znakem je hodování.
Traduje se, že kdo v tento den hodně jí a pije, tomu v příštím roce nebude chybět síla a zdraví. Proto
se konaly zabíjačky, pekly se husy a připravovala se zvěřina. To vše se zapíjelo pivem.
 Taneční neděle – tento den, jak vyplývá z názvu, byl zasvěcený tanci. Protože na polích se ještě v tuto
dobu nedalo pracovat, byl na zábavu dostatek času – konaly se plesy, tancovačky a speciální zábavy
jako např. „babský bál“ nebo řemeslnické plesy. Tanečníci se velmi snažili, aby se naplnila pověra,
která říkala: „Obilí a len bude letos tak vysoké, jak vysoko budou tanečníci vyskakovat.“
 Masopustní pondělí – o tomto dni se konal „mužovský bál“. Na tuto zábavu nesměla chodit svobodná
chasa, jen ženatí a vdané.
 Maškarní úterý – tomuto dni vévodil rozpustilý průvod masek a maškar, někdy doprovázený
divadelními hrami a někde i krajovými zvyky.
 Popeleční středa – název tohoto dne pocházel od svěceného popelu, kterým kněz při bohoslužbě
v kostele dělá věřícím kříž na čele a říká: „Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se navrátíš“. Popel
vznikl z ratolestí kvetoucí jívy (kočiček), které kněz na květnou neděli před téměř celým rokem
posvětil. Slova, která kněz říká, mají lidem připomenout pomíjivost pozemského života a nabádá je
k pokoře a pokání, což v náboženském jazyce znamená nové orientování se ve všem jednání,
odvracení se od toho, co je zlé, a navracení se k Bohu. Na Popeleční středu začíná období
předvelikonočního půstu a v některých krajích bývalo zvykem, že po staveních chodíval směšně
oblečený muž a hledal Masopusta. Prohlížel kouty, skříně a vykoledoval si zbytky z masopustního
hodování.

Tady na obrázku je část masopustního průvodu, ale nestačil jsem ho domalovat. Pomoz mi dokreslit celý
průvod masek! Až budeš mít obrázek dokreslený, můžeš ho dát tetě Radce na knihovny a ona mi ho
předá, abych ho mohl otisknout, anebo popros maminku nebo tatínka, aby Ti ho vyfotografovali a fotku
mi poslali na e-mail polepacek@obecpolepy.cz. Musíš to stihnout do 15. března a nezapomeň připsat
svoje jméno a příjmení, ať vím, kam mám poslat odměnu . Obrázky budou dělat radost čtenářům
polepské knihovny.
A zase za měsíc ahoj, Polepáček

