POZVÁNKA
MASOPUST
Obec Cítov ve spolupráci s místními spolky srdečně zve
v sobotu 22. února 2020 na šestý masopust.
13:00 hodin
zahájení před KULTURNÍM DOMEM
- předání žezla a povolení starosty obce tzv. „Laufrovi“, jako vůdčí postavě masopustního průvodu.
13:10 hodin
začátek masopustního průvodu
- plného tradičních masopustních masek za doprovodu muziky (projde obcí od kulturního domu dle
plánu trasy na druhé straně této pozvánky), trasa volnou chůzí bude trvat přibližně 2 hodiny a měří
cca 3,5 km. Průvod samozřejmě navštíví jako tradičně i několik domácností. Během průvodu může
dojít ke změně či zkrácení trasy z důvodu nepříznivého počasí. K masopustnímu průvodu se mohou
postupně připojit i ostatní občané a děti oblečení do masek nebo bez nich. Pořadatelská služba
společně s Policií ČR budou zajišťovat bezpečný průchod obcí.
15,00 - 15:15 hodin
masopustní průvod dorazí na hřiště
- kulturní program bude pokračovat jako tradičně obžalobou - Laufr společně s masopustním
průvodem obžalují viníka za všechno zlé, co se událo v uplynulém roce a symbolicky „porazí“ kobylu.
cca 15:30 – 21:00 hodin
občerstvení a veselí na hřišti spojené s masopustní zábavou
- pro všechny mlsouny bude připraveno občerstvení (tradiční zabíjačkové výrobky, které si můžete
vzít i domů do vlastních donesených nádob), dále teplé nápoje, sladké pečivo, příjemné posezení
s hudbou. Masopustní zábava bude probíhat na hřišti ihned po skončení oficiálního programu.
K poslechu i tanci reprodukovaná hudba.
Prosíme hospodyňky, aby něco sladkého ke kávě nebo čaji přinesly s sebou na hřiště
(po 13. hodině), děkujeme.

MAPA TRASY MASOPUSTNÍHO PRŮVODU:

POPIS TRASY MASOPUSTNÍHO PRŮVODU:
Start bude u kulturního domu, poté bude průvod pokračovat ke sv. Jánu, u sochy se otočí a vrátí
se zpět do středu obce. Dále bude pokračovat ke kostelu kolem obecního úřadu a bytovek. Panelovou
cestou projde na ulici Beřkovskou a vydá se směrem k nové zástavbě u globusu, kterou projde k hřišti
– cíle průvodu.

