A JE TADY MASOPUST
V křesťanském kalendáři je období masopustu, doba začínající po svátku
Tří králů(6.ledna) a trvající do začátku předvelikonočního půstu, tj. 47 dnů
před velikonoční nedělí. V 19. století se objevil zvyk masopustních
obchůzek, který se v podobě masopustních průvodů udržel dodnes.
Obchůzka se konala na masopustní úterý odpoledne a zakončovala se
někde na návsi nebo v hostinci soudem nad některou z maškar medvědem,
kobylou, kominíkem apod.
Letos se rozhodl Výbor pro sport a kulturu uspořádat masopustní průvod i
v naší obci. Takhle by měl probíhat:
Sraz masek bude v sobotu 14.2.2015 ve 12 hodin v hospodě v Bílsku.
Začátek průvodu u starosty ve 12:45, pak odjezd do Záluží,
předpokládáme okolo 14. hodiny přesun do Netonic a v 15 hodin zpět do
Bílska.
V neděli 9.2. obejdou organizátoři průvodu celou obec a dohodnou, kdo z
občanů bude chtít, aby u něj průvod zastavil. Samotné zastavení průvodu
by mělo vypadat následovně:
Příchod před stavení
Popěvek Maškary se rojily...
Přání
Tanec
Prodávání kobyly
Odchod dál

Laufer
Jeptiška nebo Nevěsta s hospodářem
Medvěd nebo Smrtka s hospodyní
Žid s Laufrem nabízejí a prodají
hodpodáři kobylu, Žid dá peníze do
pokladničky a kobyla uteče
velí Laufer

Případná auta během průvodu zastaví Policajt, Turci natáhnou šňůru se
šátky, Jeptiška nabízí pití a koblihy a Žid vybírá pokutu.
Až průvod obejde celou ves dojde na náves před hospodu, kde dojde k
odsouzení kobyly:
Laufer přednese obžalobu,
kat kobylu zabije, Laufer dá napít
mrtvé kobyle a ta obživne
Závěrečný zpěv Já mám koně … a rej masek.
Po skončení průvodu se všichni přesunou do sálu k zábavě při poslechu
skupiny FER PLEJ. Vstupné je zdarma.

ZE ŽIVOTA OBCE

V sobotu 3.1. proběhla tradičně výroční schůze blzeckých hasičů, kde byl
zvolen nový výbor ve složení: starosta J. Vrtílka, náměstek starosty L.
Roučka st., velitel P. Mačura, jednatel J. Štefl, pokladník D. Karvánková.
O týden později 10.1. se konal myslivecký ples. Návštěva byla opět velká,
náš sál praskal ve švech, tombola bohatá – hlavní cenu divočáka vyhráli
Kučerovi ze Záluží.
Druhý lednový víkend také prošli naši obec koledníci s Tříkrálovou
sbírkou, ve které obdrželi dary v celkové výši 4 961,-Kč. Koledníkům i
všem přispěvším patří velký dík. Pro informaci přikládáme statistiku za
celé Vodňansko a plánované rozdělení vybraných peněz.
Na centrální účet Charity Česká republika bylo odesláno celkem 195 686
Kč, z Vodňanska 165 127 Kč a z Bavorovska 30 559 Kč . Z těchto částek
se vrátí 65% zpět. Pro pomoc prachatickému Hospici sv. J. N. Neumanna
je plánováno 25% z vrácené částky, pro přímou pomoc potřebným 60%, na
podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže 15%. Protože nás nepostihla
v minulém roce žádná přírodní kalamita, byly zbylé prostředky z roku
2014 ve výši 33 000 Kč přesunuty do letošního roku a můžeme tak
podpořit terapeutickou dílnu v Chelčickém domově sv. Linharta o.p.s.
příspěvkem 3 000 Kč a 10 000 Kč poskytnout Domovu sv. Alžběty pro
matku a dítě, charitnímu zařízení ve Veselíčku.

V únoru a březnu se můžete těšit na následující akce:
V sobotu 14.2. se uskuteční masopustní průvod a masopustní zábava. V
sobotu 7.3. se ženy mohou těšit na oslavu MDŽ a hned v neděli 8.3
odpoledne bude dětský maškarní karneval s diskotékou F. Mareše. V
sobotu 21.3 zahraje v obecní hospodě skupina HRC country. Poslední
víkend v březnu 28.3. mají hasiči tradiční bál.

