
Pěší tůra za masopustem 
 Zveme všechny zájemce o pěší turistiku na 
krátké putování na 3. ročník svinařského ma-
sopustu.  Sraz zájemců  

v sobotu 7. února 2004 v 11 hodin  
před Obecním úřadem v Osově.  

Trasa  směřuje přes Osovec, Vižinu, podél lesa 
(nebo lesem) do Svinař, kde se zahajuje ve  

13 hodin. Občerstvení  v hospodě „U lípy“, 
účast na průvodu, cesta na vlak do Litně nebo 
do Zadní Třebaně a zpět do Osova. Délka trasy 
cca 12 km.   
Na 15. ročník tradičního masopustu v Zadní 
Třebani v sobotu  21. února od 13 hodin pořá-
dají „výšlap“ Turisté severních svahů Brd  
z malého Chlumce.                                        (JoK)  

31. LEDNA 2004  ZDARMA  ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ 

Co chcete číst?  
Napište nám to! 

Napište nám to na 
lístek, označte zře-

telně  názvem 
PROVAS  a vhoďte  
do naší schránky  

na Obecním úřadě. 
Děkujeme.   

PROVAS je  pro Vás.  
Pro všechny ty, kdož 
chtějí být v obraze.  

Jako symbolický 
provaz svazuje 

všechny lidi  
se stejným zájmem,  

se zájmem  
o naše údolí. 

Loňský první osovský masopust se vyznačo-
val nebývalým množstvím nápaditých masek. 
Na snímku můžete mezi vílou Amálkou a zla-
tovlasou čarodějnicí vidět podivnou masku 
Alexandra Klimeše. Vzadu následuje rozver-
ná lehká děva  a jedna z odvážných želv.  Za 
povšimnutí stojí i nenápadný indián vedle 
Amálky.                                          Foto J. KOZÁK 

Vedle kovbojů a indiánů se na loňském maso-
pustu objevil i velký zajíček.      Foto J. KOZÁK 

Co je to masopust 
Masopust nemá pevné datum. Závisí na datu 
Popeleční středy, která je 40 dní před Veliko-
nočním pondělím. Masopust potom trvá ode 
dne po svátku Tří králů (6. ledna) až do maso-
pustního úterý, které předchází Popeleční 
středě.  
Je to období klidu před příchodem polních 
jarních prací a vrcholí již zmíněným maso-
pustním úterkem, kdy se konají masopustní 
obchůzky - průvody maškar. Při těchto průvo-
dech se vynášejí z vesnic a ze stavení smrtky, 
zimy a ukládají se do hrobů, popř. se topí  
v řece. Maškary mají masky podle místních 
zvyků. Průvod většinou začíná tím, že vybrané 
maškary  požádají starostu o povolení obchůz-
ky. Následuje průvod obcí od domu k domu a 
maškarám je při obchůzce ledacos dovoleno a 
předem odpuštěno. Mohou vás např. pomazat 
sazemi, honit ve sněhu atd. Masky dostávají 
od hospodářů odměnu - dříve potraviny, vajíč-
ka, obilí, dnes i peníze. Zábava a hodování má 
končit o půlnoci, aby nebyl narušen šestitý-
denní půst před velikonočními svátky.      (mp) 

PROGRAM   
2.OSOVSKÉHO MASOPUSTU 

sobota 14. února 2004 
 

13:00 - zahájení před sokolovnou 
13:30 - průvod maškar obcí,  

soutěž o nejlepší koblihu, soutěž o nejlepší masku 
*** 

18:00 - taneční večer v sokolovně  
20:00 - vyhlášení Královny koblih  a Maškary masopustu  

21:00 - soutěž o „Krále masopustu“ 
PŘIJĎTE TAKÉ DO PRŮVODU, UPEČTE NEJLEPŠÍ KOBLIHU ! 

PŘISPĚJTE CENOU DO TOMBOLY ! 
(ceny můžete předat během průvodu maškar) 

Pojďte s námi na masopust 
OSOVŠTÍ PŘIPRAVUJÍ DRUHÝ ROČNÍK MASOPUSTNÍCH OSLAV 
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Osov - První ročník novodobého osovského 
masopustu uspořádala poslední únorovou so-
botu redakce informačního občasníku PRO-
VAS. Přesně ve 13 hodin se před sokolovnou 
sešlo více než 50 masek a další stovka přihlíže-
jících v civilu. Ve stejný čas dorazili i muzikan-
ti, kteří maškary pak provázeli na cestě obcí. 
Začátek se trochu opozdil, ale pak už zazněl 
virbl bubeníka a biřic přečetl provolání o kon-
ci masopustu. Následovaly písničky a tance 
dětí z osovské mateřské školy. Zahájení ukon-
čila ochutnávka čerstvého ovaru, kterou ve 
spolupráci s obecním úřadem připravila hos-
poda „U hřiště“. 
Cesta maškar pak vedla bez zastávky až na ko-
nec Osovce, kde zahájily svůj pochod od domu 
k domu. Vpředu kráčel biřic (J. Kozák),  za 
ním pak medvěd s kasičkou vedený medvědá-
řem (P. Veselý a J. Mojžíš). Nejlepší koblihu 
hodnotila speciální komise v čele s J. Chvoj-
kou, která zároveň od hospodyněk a hospodá-
řů sbírala body pro jednotlivé masky. Dopro-
vodné vozidlo obstarali místní hasiči a  v něm 
si mohl každý dát horký čaj nebo kávu a na 
něm také přechodně končily dary do večerní 
tomboly. Svatý Petr průvodu přál, celé odpo-
ledne svítilo sluníčko a  přes problémy s obuví 
či s rovnováhou dorazil průvod kolem 18. ho-
diny zpátky do osovské hospody, kde byla při-
chystána horká dršťková polévka, pro masky 
samozřejmě zdarma.  
Masopust pak pokračoval večerní zábavou. 
K tanci a poslechu zde pouštěl písničky oblíbe-
ný J. Kosař a podle odhadů se večera zúčastni-
lo přes sto posluchačů a tanečníků.  
Masky hodnotili sami občané během průvodu 
a na třetím místě se umístila Zdena Procház-
ková s maskou černošky. „Původně jsem ne-
chtěla jít,“ řekla při předávání ceny. „Ale pak 
mě přemluvila sestra a švagrová. Dobře jsem 
udělala, příští rok půjdu zase.“ 
Druhé místo patřilo „sestřičkám“ Haně Veselé 
a Blance Hošťálkové. A na stupni nejvyšším se 
umístila „baba“ Marcely Valkounové.  

Masopust začal „virblem“ a ovarem  
CO JSME PSALI LONI O PRVNÍM ROČNÍKU OSOVSKÉHO MASOPUSTU 

Nejdelší novodobou tradici masopustů v okolí má Zadní Třebaň. Masopust zde začíná maso-
pustní divadelní fraškou  na návsi před Společenským domem  a vystoupením folklorních ta-
nečních souborů  Notičky a Klíček.                                                                                  Foto J. KOZÁK 

Ohlasy masopustu 2003 
* “Masky byly moc hezké, ale stále si se mnou 
někdo povídal a tak jsem si je nestačila všech-
ny pořádně prohlédnout,“ říká Marie Bisku-
pová z Osovce.                                                (JoK) 

Stačil nápad a jutový pytel a na svinařském 
masopustu rázoval pytel štěstí. Místo štěstí 
nabízel utopence s cibulí.          Foto  J. KOZÁK 

Svinaře 2003: Předseda Horymíra a starosta 
Svinař se svou legitimní manželkou. Vzadu 
ochránce lesů Krakonoš.           Foto  J. KOZÁK 

S koblihami byla větší potíž. Komise se ne-
mohla shodnout na nejlepších a tak nakonec 
tři „nejlepší“ vylosovala. První místo obsadila 
paní Rejsková, druhé  Jana Rejzková a třetí 
skončil Pavel Veselý. 
A pak už byla na řadě soutěž o „Krále maso-
pustu“. Klání se zúčastnila tři družstva v čele 
s kapitánkami Hanou Veselou, Zdenou Čer-
nou a maskovanou „cikánkou“ Jiřím Hálou. 
Družstva měla pouhé dva úkoly, představit se 
s básničkou na téma masopust a nafouknout 
balónek. Hned na začátku jedno z družstev 
balónek přefouklo, takže disciplína byla na-
hrazena jinou, taneční. Zato básně přednesla 
všechna družstva. Je pravda, že jedna nebyla 

přímo na dané téma, přesto však sklidila bouř-
livý aplaus. Nakonec si ocenění a titul krále 
odnášel Jiří Hála se svými pomocníky. 
Zbývala jen tombola. Celkem bylo prodáno 
341 lístků a každý vyhrával. A pak už se jen 
hrálo, povídalo a tančilo. „Povedlo se to a li-
dem se to líbilo. A to je hlavní,“ řekl jeden z 
organizátorů Josef Chvojka.         Josef KOZÁK  

Medvěd byl zdrcen 
Osov - Osovský masopust očima dět-
ských dopisovatelek (PROVAS) 
Osovský masopust začal u sokolovny. Pan Ko-
zák s bubeníkem zahájil průvod. Na našem 
masopustu bylo mnoho krásných masek, 
např. zajíček, bába kořenářka, medvěd 
s medvědářem, piráti, čertíci, žabka, muške-
týr, kominík, pták Loskuták, kadeřník, cikán-
ky, voják, beruška, Pipi dlouhá punčocha, ses-
třičky, kovbojové, indiáni, černoška, slečny, 
babky, broučkové. Prošli jsme okolo kostela 
směrem do Osůvka. Na konci Osovce jsme se 
otočili a cestou zpátky do Osova dostávali 
mnoho dobrot. Na letošním osovském maso-
pustu byly také velmi dobré koblihy, které si 
zaslouží potlesk. Už jen zájem hospodyněk byl 
úspěšný. Každá kobliha měla výbornou chuť a 
také jiný tvar než ostatní. Komise posoudila 
nejlepší koblihu. Po návratu do sokolovny byli 
medvěd s medvědářem zdrceni a všichni 
s nacpanými bříšky jsme se dali do tance. 
Během průvodu lidé darovali věci do tomboly, 
která se konala večer v sokolovně. Nám se 
osovský masopust líbil, a co vám?  

M. SKLENÁŘOVÁ, V KOČOVÁ, P KOČOVÁ 


