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Ahoj kluci a holky,
taky jste si míchali ty kouzelné lektvary? A co pečený červ? Já jsem si Vám tak pochutnal, jako už
dlouho ne. No, dobře, dobře, já vím, čarodějnice už byly, tak fajn, uklidím koště a klobouk a jdu se těšit
na hezké a slunečné dny. Co nám přinesou?
Paní Jana Winklerová zve na den dětí:
Den dětí
Zveme všechny malé i velké na oslavu dne
dětí, která se ponese v duchu pohádek. V sobotu 3.
června od 15 hodin ve Vébrově hospodě na vás
čeká pohádkový pětiboj, divadelní představení a
spousta dobré nálady. Vstupné Kč 50,- za
dospěláky, děti zdarma.
Jana Winklerová

A protože je venku už pěkné počasí, „ledoví
muži“ odešli a asi se nevrátí, tak je čas vysadit dýně.
A pěkně zalévat, protože i letos vyhlašujeme
Soutěž o největší dýni.
Pravidla jsou stejná jako vloni a roky před
tím. Měření proběhne v říjnu a vyhraje ten, kdo
vypěstuje na zahrádce největší dýni. To znamená
dýni, která bude mít největší obvod na výšku a
největší obvod na šířku. Už roky drží rekord
Abrahámovi se součtem obvodů přesně 4 metry.
Překonáme rekord už letos?

Rok na vsi pokračuje – je květen, takže Máje
Máj neboli májka je pojmenování pro ověnčený strom, který symbolizuje jaro a lásku.
Stavění máje (ověnčeného stromu) je velmi starou tradicí. Praktikovala se na vesnicích i ve
městech. Máj stával na návsi, před radnicí, před zámkem, před kostelem a také před domy vrchnosti a
někdy i před domy svobodných dívek. Máj se staví každoročně 30. dubna.

Jak takový máj vypadá? Je potřeba,
aby vydržel co nejdéle, proto byl zhotoven
z jehličnanu, nejčastěji ze smrku. Kmen byl
zbaven kůry a větví, jen na vršku stromu
zůstaly
větve,
které
se
zdobí
různobarevnými stuhami, proužky papíru
nebo krepovými růžemi a květy.
K tomuto zelenému vršku byl na
fáborech připevněn věnec z chvojí, který
byl také ozdobený pentlemi. Zdobení máje
byla ženská záležitost, postavení máje zase
slapská.
Když byla májka vztyčena, nastaly
dlouhé dny a noci až do svatodušních
svátků (50 dní po Velikonocích), kdy se
chlapci střídali v hlídání, aby májku nikdo
nepodřízl, nebo neukradl věnec. To byla
největší potupa, která mohla mužskou část
vesnice postihnout. Která chasa si máj
nechala ukrást, nemohla pořádat muziku u
příležitosti kácení máje.
V den, kdy se kácela májka, vyšel
z hostince průvod. Vpředu šla muzika a za
ní jeden mládenec a jedna družička. Průvod
se zastavoval a zpíval u každého domku,
kde měli dceru. Když obešli celou ves, dva
chlapci se převlékli za chalupníky, dva za
myslivce a dva za četníky. Potom se sehrála scénka, kdy chalupníci máj podřezali, myslivci a četníci je pak
honili, chytili a vyslýchali. Nakonec se všichni
udobřili a z poraženého máje si vzali větvičky,
které prý přinášely štěstí. Večer se pak všichni
sešli u muziky. Hlavní cenou v tombole býval
právě poražený máj.
Svátek matek
Kromě svátku zamilovaných mají
v květnu svátek naše maminky. Slaví se
pravidelně druhou květnovou neděli. Doufám,
že jsi té své mamince nezapomněl k svátku
popřát něco pěkného a vyrobil jsi jí nějaký
hezký dárek.
Nám se na obrázku nějak popletly
stužky k dárkům. Budou mít opravdu všichni
svůj dárek? Která krabice patří holčičce na
obrázku? Najdeš ji?

A zase za měsíc ahoj.
To už se spolu budeme těšit na prázdniny.
Polepáček

