
Letošní začátek dubna je oslavou Veli-

konoc. V Čechách je prastarou tradicí ho-

dování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí 

ráno muži a chlapci chodí po domácnostech 

svých známých a šlehají ženy a dívky ručně 

vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. 

Pomlázka je spletena až z dvaceti čtyř prout-

ků a je obvykle od půl do dvou metrů dlouhá 

a ozdobená pletenou rukojetí a barevnými 

stužkami. Podle tradice muži při hodování 

pronášejí koledy. Nejznámější velikonoční 

koledou je tato říkanka: „Hody, hody dopro-

vody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malova-

ný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný…” 

Jak umějí slavit Velikonoce v Klešicích se 

můžete podívat 2. dubna 2018. Sbor dob-

rovolný hasičů v Klešicích zve o Velikonoč-

ním pondělí opět na krojovanou pomlázku. 

Dopolední obchůzka domů v obou místních 

částech obce začíná v 8 hodin ráno v Nákli. 

O hudební doprovod se tradičně stará hud-

ba pana Vladimíra Berana z Klešic, posílena 

je o další muzikanty.

Jaro vítají i na Babiččině dvorečku v Lici-

bořicích. Na nová mláďátka se můžete přijet 

podívat od 14. dubna 2018 od 10.00 do 

17.00.  V tuto sobotu se dvoreček otevírá 

po zimě pro veřejnost. Jestli to nestihnete 

14. dubna, zavítejte některou jinou sobotu.

Archeoskanzen v Nasavrkách Vás láká 

14. až 15. dubna 2018 na ochutnávku jar-

ních specialit keltské kuchyně. Naučte se, 

KROJOVANÁ POMLÁZKA

JARO JE TADY!

Duben 2018

První dubnový den se nazývá apríl, který je spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi. Ap-

rílové počasí označuje počastí nestálé, proměnlivé a používá se i tehdy, pokud se hovoří o proměnli-

vém a nestálém počasí v jiný čas. Nenechte se odradit aprílem a vyrazte na některou dubnovou akci 

z bohatého kulturního kalendáře, který je zveřejněn na webových stránkách MAS Železnohorský 

region. www.zeleznohorsky-region.cz

jak uvařit bylinkovou polévku, upéct chléb nebo speciál-

ní medové koláčky. A k tomu si v archeoskanzenu můžete 

uplést krásný košík.

ZO ČSOP Nasavrky, ornitolog RNDr. František Bárta a My-

slivecké sdružení Podlíšťany-Ochoz připravilo pozorování 

a kroužkování ptáků v okolí rybníků, výstavku trofejí a pro 

děti soutěže s přírodovědnou tématikou. 22. dubna 2018 

Vás srdečně zvou na Ptačí neděli od 8.30 h u rybníku Hlu-

boký Nasavrky-Libáň.

Správné velikonoční „omlazení“ Vám přeje tým MAS 

Železnohorský region.


