MASOPUST – ROK PATNÁCTÝ
Tradiční masopust pro obce Sibřina, Stupice, Květnice, Dobročovice a městskou část Újezd se
18. února 2017 konal již po patnácté. Tradici masopustu v našem regionu úspěšně obnovil a
dosud udržuje spolek Sosák.
Tématem masopustu byla Flóra a Fauna. Na hrázi Mýnského rybníku v Květnici se dopoledne
sešly zástupy masek všelijaké zvířeny – k vidění byli medvědi, tygři, ptáci, pejsci, kočky i žáby
a mnoho masopustních šatů zase obrostlo břečťanem a roztodivnými květy. Průvod masek
doprovázeli skuteční velbloudi a koně, na kterých se mohly povozit i přítomné děti. Letos se
k nám poprvé připojil průvod masek z Dobročovic; další průvod byl již čtvrtým rokem
vypraven také z Újezda Nad Lesy. Průvodci masopustem byly dvě obstarožní dámy – Dáma
vypelichaná a dáma zazobaná. I letos si musela královna masopustu nejprve zvolit svého
krále, aby mohla na starostech obcí vyloudit masopustní právo. Zdena Hošková, výtvarnice a
pedagožka z Květnice, letošní královna masopustu, si jej tentokrát transparentně vylosovala
v účtenkové loterii EEE ET a stal se jím Marcel Ramdam z Roztok u Prahy
Masopustní průvod poté obdržel od starostů obcí masopustní právo. Podle naší tradice si
starostové následně skočili o dotace a dobrá zpráva pro naše občany je, že všichni skočili
velmi vysoko. Dáma vypelichaná rozdělila koláč hojnosti, a jelikož měřil v průměru metr a
půl, dokázal zasytit dychtivé okolostojící. Velký úspěch slavilo také uzené selátko a další
masopustní pokrmy a nápoje. Po dvanácté hodině se průvod vydal k Sibřině, kde proběhla
Na Paloučku koblihová soutěž. Ve dvoře Sosákova jsme popravili Bakchuse, abychom se
symbolicky rozloučili s obdobím hojnosti a připravili se na předvelikonoční půst. Masopust
doprovázeli skvělí Péro za kloboukem a letos poprvé také světaznalý kejklíř Vojta Vrtek a
skutečný flašinetář Gio Gio.
Patnáctý ročník se velmi vydařil, počasí k nám bylo blahosklonné a téměř po celou dobu nám
svítilo na cestu sluníčko. Vzhledem k tomu, že se akce každoročně zvětšuje a letos se
účastnilo masopustu na šest set lidí, velmi vítáme finanční příspěvky zúčastněných obcí,
soukromníků a nezištnou pomoc mnoha dobrovolníků. Bez této podpory bychom akci
nemohli zvládnout.
Jmenovitý dík patří:
obci Sibřina, obci Květnice, MČ Újezd n/L, obci Dobročovice, Pekařství Kollinger, spolku Dobrák,
spolku Květnice vzkvétající, společnostiem : Selgen a.s., Colegio s.r.o, Almed s.r.o, , Pink future,
Vzduchoplavecké společnosti, DEPA s.r.o, Ariva , Dobrobus a dále: cukrářství Sladké nic nedělání,

skautskému oddílu Douglaska z Újezda n/L, řeznictví a uzenářství z Karlína, sibřinským dobrovolným
hasičům, koňské jízdě z Újezda N/L a mnoha individuálním dárcům

