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Spolek přátel Ostašova
SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA byl založen dne 5. listopadu 

2010. Od poloviny roku 2011 má pronajatý kostel sv. Vojtěcha, kde 
pořádá různé akce pro jeho záchranu. Mezi nejznámější patří 
adventní koncerty spojené s výstavou betlémů nebo vystoupení 
dětí ze školy a školky ke Dni matek. Členové Spolku se zapojují 
i do nadnárodních akcí – „Noc kostelů“ nebo „Betlémské světlo“.

Další aktivity jsou vyvíjeny pro oživení tradic a obnovu kulturního 
života. Od roku 2011 je pořádán Ostašovský masopust a Poutní 
slavnosti ke cti sv. Vojtěcha. Pro mladé jsou organizovány koncerty pod 
širým nebem, pro všechny věkové skupiny pak různé výstavy a besedy. 

Projekt Toulky minulostí seznamuje místní obyvatele s historií 
a jeho prostřednictvím jsou mnohdy získávány dávno zapomenuté 
informace a podklady. Díky tomu byli např. kontaktování starousedlíci, 
kteří z Ostašova odešli po 2. sv. válce do obce Dechow na severu 
Německa a s kterými byla navázána partnerská spolupráce.
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Masopustní tradice
sahá do dávné minulosti a dochované zmínky jsou již z poloviny 

13. století. I když se mu dnes často přisuzuje křesťanská symbolika, 
původně šlo o pohanskou slavnost, která označovala začátek nového 
úrodného období. Veškeré obřady a zvyklosti mívaly souvislost 
se zemědělskými pracemi, neboť se po dlouhé zimě v tomto čase 
všichni začínali připravovat na jaro. Zároveň byl Masopust jakýmsi 
mezidobím mezi Vánocemi a Velikonocemi a měl oslavovat hojnost 
a bohatou nadcházející úrodu. Jedly a pily se zásoby z loňského 
roku, aby se vyprázdnily spíže pro novou úrodu a také aby si lid 
naposled „užil neřestí“ před nadcházejícím obdobím velikonočního 
půstu. Proto bylo také jeho obsahem hodování, konaly se plesy, 
svatby a hlavně zabíjačky. Masopustní období začíná už na Tři krále 
a trvá do Popeleční středy, která zahajuje předvelikonoční půst. 
Samotný masopustní rej trval tři dny a vrcholil o masopustním 
úterý, kdy odpoledne chodil maškarní průvod, slavilo se a pilo. 
Den zakončilo pohřbívání Masopustu, basy nebo kobyly.

Součástí průvodu byly od nepaměti různé maškary. Medvěd, 
měl symbolický význam – přisuzovaly se mu totiž magické vlastnosti 
plodnosti, které mohly být přeneseny na ženy i celé hospodářství. Při 
každé zastávce si proto s medvědem musela zatancovat hospodyně či 
svobodná děvčata. Medvěd kolem něžného pohlaví poskakoval, strkal 
do nich, líbal je, válel se s nimi ve sněhu a tropil další rozvernosti. 
Slaměný přinášel do domu velkou úrodu a také plodnost. Podle 
mytologie plodnosti si každá hospodyně utrhla ze slaměného stéblo 
slámy pro dobré vyvedení hus a jí samotné přispělo k utužení 
zdraví. Laufer nosil typický bílý oblek, pošitý barevnými proužky 
látek a do masky chodil zkušený masopustní harcovník. Kominík 
nosíval do stavení štěstí, hleděl si vymetání kamen, pecí a komínů 
hospodyňkám, nahlížel, co by nalezl v udírně k snědku, ale především 
měl za úkol každého, kdo se jen připlete, máznout pro štěstí na 
tvář mazadlem připraveným z vymetených sazí. Ženich a nevěsta 
nesměli v průvodu chybět. Ženicha hrál útlý mladík jemného a tichého 
vystupování, nebo dívka. Jeho protějšek – nevěsta byl chasník větší 
výšky i váhy náležitě vycpaný na těch správných místech. Nevěsta 
dělala ženichovi ostudu – jedla, pila a veselila se v každém stavení. 
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Ostašovský masopust
„Už jsem myslel, že je po mně a nedivte se, vzhledem k mému 

věku a mé propité palici, že si nepamatuju, kdy jsem tu byl u vás 
naposledy. Bože, tolik veselosti, nevázanosti a rozpustilosti, kořalky, 
mastnoty, rvaček a milování. Všechno bylo vzhůru nohama. Všechno 
jsme stihli do sytosti, než nastal čas postní. Radost vzpomínat. Je 
pravdou, že nás také rozháněli, zakazovali kde se dalo, ale nebylo 
to nic platné. Odjakživa se lidi rádi nevázaně bavili a když se baví 
králové, proč ne chuďas. Nejvyšší čas se vystrojit a dát dohromady 
všechny své staré dobré kumpány a v průvod vyrazit, oblézt chalupy, 
vymámit něco pálenky, rosolky a piva, nacpat se slaninkou, jelítky, 
huspeninou, škvarky a klobásou s cibulí a octem. Zazpívat s muzikanty, 
zatančit s ženskýma a pobavit se s nimi hezky bez závazků. Bože, 
jak jsem rád, že jste mne vzbudili, spal jsem tak dlouho.“

MASOPUST DRŽÍME, 
NIC SE NEVADÍME, POSPOLU
PROČ BYSME SE VADILI, 
KDYŽ JSME SE TAK SHLEDALI, POZNOVU.

Nápad, obnovit tradici masopustního veselí, se zrodil v Liberci 
Ostašově na sklonku roku 2011 a o jeho realizaci se v únoru 2012 
zasloužil Spolek přátel Ostašova, který sdružil několik nadšených 
sousedů a ti se po večerech začali scházet a plánovat, šít masky 
podle tradičních postav, jež průvod kdysi provázely. S oživováním 
maškar vznikla i spontánní potřeba, vrátit jim nejen podobu, ale 
i ducha. Začalo pátrání zpět do historie do kořenů této tradice. 
Masopustní přípravy zahrnuly i hudební část, pečlivě vybíranou pro 
tuto příležitost. Bylo čerpáno z původních textů a dochované muziky, 
především z Bakchanalistiky aneb Sprostonárodních barokních písní.

Řízná muzika konečně ohlásila fanfárou na křižovatce u kostela 
sv. Vojtěcha zahájení masopustu. Ostašovští sousedé v maškarách 
i bez čekali, co se bude dít. Hlavní postava Laufr postával s ostatními 
a očekával příchod hejtmana Joachima Ulricha z Rősenfeldu, známé to 
historické postavy města Liberce, aby ho požádal o svolení průvodu. 
Bez něj nemůže masopust začít. Laufr tedy žádá hejtmana o svolení 
a jmenuje, co všechno bylo tento rok vykonáno pro svatostánek, 
křižovatku před místní školou, či pro blaho obce. Maškary slibují, 
že se budou dobře chovat a průvod vyráží. Na kominíka připadá 
veledůležitý úkol. Nenechat ve vsi ani jednu tvář bílou. Vydá se na 

Žid nosil tmavý kabát s pruhy látek, kůží a kožešin, peřím, zdobený 
penízky nebo jinými cetkami. Jeho obličej pokrývala plstěná maska 
s velkým zobákovitým nosem červené barvy. Nosil pytel s množstvím 
haraburdí, které nabízel po staveních za úplatu a hůl zvanou ježovici 
zakončenou bambulí, kterou se snažil dostat dívkám pod sukně. 
Turci chodívali čtyři, dva modří a dva červení. Na hlavách nosili 
vysoké čepice opatřené barevnými pentlemi a papírovými růžemi. 
Nechyběly ani démonické masky Anděl a Smrt. Také kobyla byla 
jednou z nejčastějších postav, byť byl její osud o masopustu neslavný. 
Během průvodu kobylu v každém stavení nabízel Ras k prodeji 
a když jí nikdo z hospodářů nekoupil, šup s ní před soud. Kobyle byl 
před porážkou předčítán výčet lotrovin, které během roku prováděla. 
V prohřešcích bývaly zahrnuty činy obyvatel nebo představitelů obce.
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a dva modří. Jejich krok a tanec byl ozdobou průvodu. U jiného domu 
vystoupil Žid a Smrt. Žid nabízel cetky k prodeji a snažil se oholit 
hospodáře. Před smrtkou, ze známých důvodů, měl každý respekt, 
ale v doprovodu malého smrťáčka již tolik hrůzu nebudila. Jednou 
z nejhezčích a nejpracnějších masek byl sám Masopust a Ras. Ras byl 
důležitou postavou dramatického závěrečného vystoupení u kostela 
sv. Vojtěcha, kde proběhlo symbolické utracení kobyly za zpěvu 
historické pohřební písně „Kde tak všichni jdeme z rozkoše do země“. 

Mnoho lidí přijelo městskou dopravou a někteří již v maskách. 
Když se průvod pohnul, čítal asi čtyřicet maškar, postupně sílil, 
až se číslo vyšplhalo přes stovku. Počasí bylo příjemně mrazivé, 
sněhu tak akorát, i slunce se ukázalo a není divu. Jednou dobrou 
tradicí Spolku přátel Ostašova je, s úctou požádat o požehnání 
patrona Ostašova samotného svatého Vojtěcha, nebo zapálit za zdar 
konání svíčku v lourdské jeskyni u Svojkova v Modlivém dolu.

lov do neposkvrněného davu, maže pro štěstí, poctivě a každého. 
Prosby o slitování, třeba kolem projíždějících, včetně řidiče MHD, na 
něho neplatí. Cikánka je aktivně po boku, věští budoucnost z dlaně 
a vyžaduje poplatek za svoji službu. Ani nevěsta nezůstává pozadu, 
nabízí také své služby, dnes ale naopak zadarmo. Ženich předkládá 
kolemjdoucím skvělé bramborové šišky a koblížky, které od časných 
ranních hodin připravovala místní hospodyně, čímž připomněla slávu 
místní, již neexistující pekárny, která stávala poblíž jejich stavení. 
Podle tradice Laufr vedl průvod masek, zvonil u domů sousedů 
a dotazoval se, zda může průvod vejít. Někteří překvapení spoluobčané 
nevěřili tomu, co vidí a slyší, ale první rozpaky se rychle rozplynuly 
a pohostinnost nebrala konce. Medvěd s medvědářem předvedli svoje 
taneční vystoupení, muzika zahrála všem do tance. V úžas upadl 
celý průvod, který byl místními usedlíky pozván k „Sněhobaru“, 
kde se nabízelo množství nápojů pro zahřátí. Skvělí hospodáři byli 
odměněni výstupem ženicha a nevěsty a za všeobecného veselí 
a zvuku dudácké písně „Čert mi radu dal, bych si babu vzal“ byli 
narychlo oddáni. V průvodu nechyběli ani čtyři Turci, dva červení 
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Kobyle byl před 
porážkou předčítán 
výčet lotrovin, které 
během roku prováděla…
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hausgemachte Schnaps und Wein geniest. Die heitere Feier endete mit 
Bestattung von einen Kontrabass oder Verurteilung und Schlachtung 
eine maskierte Stute, die dann mittels „Heilwasser“ (meistens 
hausgemachte Zwetschgenwasser) zum Leben wiedergerufen wurde.

Von jeher zeichnete sich Masopustfeier mit verschiedenen Masken 
aus. Der Bär hatte eine symbolische Bedeutung, dass er magische 
Eigenschaften der Fruchtbarkeit, die den Frauen und die gesamte 
Wirtschaft übertragen werden könnten hatte. Deshalb bei Umzug durch 
das Dorf jede Hausfrau oder unverheiratete Mädchen mit dem Bär 
tanzen musste. Der Bär trampelte und hopste rings um das weibliche 
Geschlecht, schubste sie, küsste sie, rollte sich mit ihnen in den 
Schnee und andere ulk treibt. Strohmann brachte in das Haus große 
Ernte und Fruchtbarkeit. Der Mythologie der Fruchtbarkeit nach riss 
jede Hausfrau aus Strohmann ein Stück aus für gute Wirtschaft und 
zur Stärkung der Gesundheit. Der Laufer trug einen typisch weißen 
Anzug mit angenähten farbigen Streifen. Diese Maske trug meistens 
ein sehr erfahrener Masopustler. Der Schornsteinfeger brachte Glück 
in das Gebäude, reinigte Öfen und Schornsteine, guckte nach, was 
es in der Räucherkammer zu essen gibt. Seine Aufgabe war jeden 
für Glück in Gesicht mit Ruß verschmieren. Braut und Bräutigam 

Fasching-Tradition
reicht weit zurück in die Geschichte und manche Referenzen 

stammen schon aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. Obwohl ist es dem 
Masopustfeier oft christliche Hintergrund zugeschrieben ist, handelte 
sich ursprünglich um ein heidnisches Fest, welche den Beginn einer 
neuen Wachstumsperiode bezeichnet. Alle verwendete Riten und 
Praktiken haben Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Arbeit, 
denn nach einem langen Winter haben alle damit begonnen, für 
das Frühjahr sich zu vorbereiten. Gleichzeitig ist der Masopustfest 
eine gewisse Überbrückung zwischen Weihnachten und Ostern 
gewesen und sollte eine reiche Ernte absichern. Viele Reserven aus 
dem letzten Jahr sind während Masopust auf Tisch gekommen, um 
die Speisekammer für die neue Ernte zu entleeren. Den Menschen 
wurde kurzfristig „Spaß und Unzucht“ vor der Fastenzeit ermöglicht. 
Deshalb war es Zeit für Vergnügung aller Art, Hochzeiten und vor 
allem Schweinschlachten. Feier beginnt am Dreikönigstag und 
endet am Aschermittwoch, welche vorösterlichen 40 Tage langen 
Fasten startete. Masopust Treiben dauerte drei Tage und endete am 
Faschingsdienstag, wo maskierte Umzug durch Dorf zieht und die 
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…odpoledne chodil 
maškarní průvod, 

slavilo se a pilo.
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Tradycja karnawału 
sięga do dawnej przeszloszci i zachowane wzmianki są juź 

z połowe XIII. wieku. Chociaź dziś się mu często dawa symbolika 
chrzeszczijańska, pierwotnie szło o uroczystość pogańską, która 
oznaczała pociątek nowego urodzajnego okresu. Wszystkie zwyczaje 
miały związek s robotami rolniczymi, bo po długiej źimie w tym czasu 
wszystcy rozpoczynali przygotować śie na wiosne. Rownocześnie był 
karnawał jakąś porą między Świętami Boźego Narodzenia i Świętami 
Wielkanocnymi i miał uczcić liczność i bogaty przyszly urodzaj. Zasóby 
z przeszlego roku były zjedzone i wypite, že by uwolniono miejsce 
w spiżarniach dla nowy urodzaj, i teź dla tego, źe by lud mógl po raz 
ostatni “użyć wolności” przed porą postu Wielkanocnego. Dla tego 
było zawartośćią karnawału przyjęcia, były organizowane baly, wesele 
i głownie zabijanie wieprzy. Okres Karnawału rozpoczyna śię juź 
o Šwiętach Trzech Króli i trwa do Środy popielcowej, którą rozpoczyna 
śię post przed Świętami Wielkanocnymi. Sam jeden Karnawał trwał 
trzy dni i dochodził do szczytu we wtorek karnawałowy, kiedy po 
południu chodził pochód karanawałowy z maskami, sławiło śię i piło. 
Dzień był skończony pochowawaniem Karnawału, basy lub kobyły.

könnten in die Masopust Parade nicht fehlen. Bräutigam spielte einen 
schlanken jungen Mann von feinen Manieren, oder oft eine Mädchen. 
Gegenüber ist die Braut gewesen, die ein großer Bauernbursche in 
weibliche Verkleidung mit guter Polsterung an den richtigen Stellen 
spielte. Die „Braut“ benehmt sich sehr schlecht, macht dem Bräutigam 
eine Schande, isst, trinkt und laut lacht. Der Jude trug einen dunklen 
Mantel mit bunten Streifen, mit Leder und Pelz, Federn, mit Münzen 
oder andere Schmuckstücke dekoriert. Sein Gesicht bedeckte Maske 
mit großen roten Nasen. Er trug einen Beutel mit einer Menge von 
Gerümpel, die er zu verkaufen bietet. Türken sind immer vier gewesen 
mit blauen und roten Anzügen. Auf ihren Köpfen trugen große Hüte 
mit bunten Bändern und Papier Rosen. Es gab auch dämonischen 
Masken wie Engel oder Sensenmann. Auch die Stute war eine der 
häufigsten Figuren, obwohl ihr Schicksal am Ende nicht berühmt war. 
Während des Umzugs bietet der Abdecker in jedem Haus die Stute 
zum Verkaufen. Nach dem, wo kein Landwirt die Stute wollte, stellte 
der Abdecker die Mähre vor Gericht. Dabei ist der Stute eine Liste mit 
allem Unfug vorgeworfen, was in dem ganzen Jahr in Dorf passierte. 
Zum Schluss ist die Mähre zum Tod verurteilt und geschlachtet.
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Częśćią pochódu były od niepamięci róźne maski. Niedźwiedź 
mial znaczenie symboliczne – przypisywano mu mianowicie 
magiczne własnośći płodnośći, które mógły być przenieszone 
na kobiety i całą gospodarke. Dła tego przy każdym zatrzymaniu 
śie musiała kaźda gosposia lub panna tańczyć z niedzwiedźem. 
Niedźwiedź wokół kobiet skakał, popychał jich, całował, tarzczał 
śię z nimi w śniegu i robił z nimi teź innych nieprzystojnośći. 

Maska słomiany przynośiła do domu wielki urodzaj i teź 
płodność. Według mytologii płodnośći kaźda gosposia oderwała 
z słomianego słomke dla dobrego wyhodowania gęśi i teź słomka 
pomógła gosposii umocnić zdrowie. Maska Laufer nośiła typowe białe 
ubranie, przyozdobione kolorowymi prążkami materiałów i w masce 
tej chodźił doświadczony karnawałowy uczestnik. Maska kominiarz 
przynośiła do domu szcęszćie, patrzyla na wycieranie piecy i kominów 
przez gosposii, patrzyła, co było by moźliwe znalezć w wędziarnii 
do zjedzenia, lecz przede wszystkim miała zadania kaźdego, kogo 
wspotkała, oznakować dła sczęszcia na twarz smarem zgotowionym 
z wycieranych sadzy. Kawaler i Panna na wydaniu byłi teź tradycyjną 
częśćią pochódu. Kawalera przedstawiał szczupły młodzeniec, który 
występował subtelnie i cichutko, lub dziewczyna. Przeciwległa strona 
tej postaći – panna na wydaniu, była przedstawiana młodzieńcem 
większej wysokości i wagi, znacznie poprawionym w tych właściwych 
miejscach. Panna na wydaniu robiła kawalerowi hańbe – jadła, piła 
i weseliła śie w kaźdym domie. Źyd nośił ciemny płaszcz s pasami 
materiałów, skór i futer, upierzeniem przyzdobionym peniądzami lub 
innymi błyskotkami. Jego twarz była nakryta filcową maską z wielkim 
dzióbem koloru czerwonego. Nośił worek z ilością rzeczy, których 
oferował w domach za róźne ceny i miał kij, który był nazywany 
jeźowicą, ukończoną guziem, którym starał śie dostać dziewczynam 
pod spódnicy. Turcy byli ctzery, dwa niebiescy i dwa czerwoni. Na 
głowach nosiłi wysokie czapki s kolorowymi pasami materiałów 
i różami z papieru. Nie brakowało teź masek demonicznych: Aniół 
i Śmierć. Teź kobyła była jedną z najczęstych postaci, choć jej los był 
o karnawału nie slawny. W ciągu pochódu kobyłe oferował Rakarz 
do sprzedaźy w kaźdym domie. Kiedy nik z gospodarzy nie kupił ją, 
powołano kobyłe przed sąd. Przed ubójem kobyłe czytan wykaz jej 
grzechów, których robiła w całym przeszłym roku. W tych grzechach 
ogarnione wszystkie grzechy obywatelów albo kierowników gminy. 
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