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Doba stále ještě nepřeje sportovním a kulturním hrátkám. Kina a divadla
dále zejí prázdnotou, taneční sály vzpomínají na krásné maturitní plesy,
společné masopustní radovánky mizí v propadlišti koronadoby. Jen krása
přírody je stálá a určitě na ni neplatí zákazy, příkazy a omezení. Se svým
fotoaparátem se tentokrát vydal po romantických stezkách Jiří STEJSKAL:

___________________________________________________________________________

Letos se při masopustních taškařicích nepotkáme, průvody
maškar nevyrazí na svou obchůzku, nabudeme společně vábit jaro.
Nevadí – nenechte své masky a maškary zahálet a provětrejte je
při domácím veselí! A tak si také připomeňme podtolštejnskou
masopustní vyprávěnku.
O LEDOVÉ MAŘENĚ
V celém širém kraji pod horou Luží už celé věky vládne zimnímu
období Ledová Mařena z Mařenic. Však také nedaleká ledová jeskyně
na úbočí Suchého vrchu je skalním vstupem do jejího honosného
podzemního sídla. Ledové království obývá se svými třemi dcerami.
Nejstarší Vánice vrší sněhové závěje na stezkách a cestičkách
v Podtolštejnsku. Prostřední Fujavice při svých divokých tancích láme
a vyvrací stromy. Nejmladší Metelice oslepuje letícími sněhovými
vločkami poutníky a vodí je přes bludný kořen.

Pyšná zimní vládkyně Mařena i její tři nezvedené dcery se rády
zhlížejí v ledových zrcadlech a opájejí se svou krátkou mocí nad
Lužickými horami, nad zasněženými lesy a zamrzlými jezírky, nad
zavátými cestami a smutnými remízky. A jak dny zimních měsíců
ubíhají, tak se jejich zlost a nelibost k okolnímu světu zvětšuje.

Velice nerady se totiž vzdávají svého panování a do našich hor
nechtějí vpustit jaro. Jsou nevlídné jako studený závan, chladné jako
ranní mráz a lstivé jako ledovka v zimním úvozu. Když přišel čas
prvního tání, Ledová Mařena poslala své dcery vstříc třem poslům jara,
kteří přicházejí probudit hory k životu. Vánice, Fujavice a Metelice
lstivými úsměvy a sladkou řečí zvábily nic netušící posly k tanečnímu
reji. Ve skalách zadunělo a v lesích se zavířilo sněhovým závanem,
když se všichni pustili do tance. Divoké zimní tanečnice - v touze po
své vládě nad horami – se přitiskly k tanečníkům a v nestřežené
chvilce jim tajně sebraly tři kouzelná žezla, jejichž moc do kraje
přivádí jaro. Svůj lup pak rozhodily po kraji a už se jen v dálce ozýval
jejich zlý smích. Kouzelná moc jara byla zlomena a vláda Ledové
Mařeny bude trvat navěky! Ale to se ve svých zlých záměrech
přepočítaly. Netušily totiž, jak velké je odhodlání podtolštejnského
lidu bránit jaro.

Ve třech obcích se naštěstí našla všechna tři žezla poslů jara.
V Horním Podluží bylo pod keřem na zahrádce mateřské školky,
dolnopodlužští je objevili na cestě k nádraží a v Jiřetíně šplouchlo
žezlo do kašny hned vedle kamenné velryby. Žezla tedy byla na světě
a – jak velí tradice – malí i velcí, ženy i muži, holky i kluci
z Podtolštejnska se oblékli do masopustních maškar, vzali žezla a
průvodem se všichni vydali ke kostelu.

V okolních chalupách, kde se už těšili na jaro, maškary vítali a uctívali
všelijakými laskominami, aby cesta lépe ubíhala. Když se průvody za
zpěvu, tance a radovánek setkaly, ujal se své zodpovědné role rychtář.
Složil žezla tak, aby opět získala svou kouzelnou moc, třikrát jimi
udeřil o zem a poté je vztáhnul k horám. Všem přítomným pak
předříkával slova vábení jara:
Hory naše, hory krásné,
ať už hřeje slunko jasné!
Ať už zmizí bílé pláně,
ať rozkvetou vaše stráně!
Mařeně už hrana zvoní
a všude kolem jaro voní!

Všichni pak kouzelná slůvka poctivě zopakovali a jaro bylo
zachráněno. Rychtář poděkoval lidem za odvahu a za všechnu
přičinlivost jim věnoval celý soudek dobrého piva. Muzikanti hrábli
do strun a rej tanečníků byl barevným gejzírem, který vítal kouzelný
čas jara. Lidé z Podtolštejnska se bavili a radovali a od té doby se
takto setkávají vždy v čase Masopustu.

Vážení pořadatelé sportovních, kulturních a společenských akcí
pro veřejnost! Působíte v oblasti Dolního Podluží, Horního Podluží
či Jiřetína pod Jedlovou a máte zájem o publikování vaší pozvánky
v našem přehledu programů, který rozesíláme četným zájemcům,
informačním střediskům, tisku a regionálním rozhlasovým stanicím?
O vašich březnových akcích rádi zveřejníme informace, které zašlete
do neděle 21. února 2021 na adresu martin.louka@seznam.cz . Na
stejné adrese si každý zájemce může také objednat pravidelné
bezplatné
zasílání
programového
přehledu
„Podtolštejský
obšťastník“ na svou domácí elektronickou adresu.

