Květen
V květnu nám jaro ukazuje svoji vlídnou tvář a hýří pestrou paletou květů a láká nás ven do přírody. Máj je nejen měsícem lásky, ale také např. měsícem požární ochrany nebo měsícem oslav Dne
vítězství a ukončení 2. sv. války. Z bohatého kulturního kalendáře měsíce května Vám přinášíme
pár konkrétních pozvánek. Jaké další akce se konají ve Vaší blízkosti se dozvíte na webových stránkách MAS Železnohorský region. www.zeleznohorsky-region.cz
V prvních májových dnes se konají i vzpomínkové akce Dne vítězství a ukončení 2. sv. války spojené s kladením věnců k pomníkům.
V našem regionu např. 7. 5. od
19 h u památníku v Lipovci.

BUKOVINSKÁ
RYBIČKIÁDA

PRVOMÁJOVÉ OSLAVY
Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodním dělnickým svátkem,
který se oslavuje od roku 1890 na
počest stávky amerických dělníků,
kteří usilovali o osmihodinovou
pracovní dobu bez ztráty peněz.
V éře socialismu patřil tento svátek mezi nejdůležitější. Organizovaly se masové prvomájové průvody, které procházely městem.
Účast na oslavách byla velmi často
nepsaně povinná. Někdy se tento
svátek bral jako májová veselice.
V průvodu byly zastoupeny národní i družstevní podniky, školy
a jiné zájmové organizace. Kromě
pěších účastníků městem projížděly i alegorické vozy. Neodmyslitelnou součástí byly nejrůznější
transparenty a mávátka. Připomenout si atmosféru socialistického

prvomájového průvodu můžete
v Třemošnici. Více než 20 let zde
působí sdružení zvané Recesisté z
Třemošnice, Podhradí, Norimberka a přilehlých obcí, které svými
netradičně pojatými akcemi baví
stovky účastníků. Připravují každý rok v žertovném duchu oslavu
1. máje. Městem projede průvod
alegorických vozů, nebudou chybět dobově oblečení pionýři i vojáci a také vlajky a plamenné projevy. Třemošničtí recesisté se však
nezaměřují jen na humorné připomínky svátků a průvodů pořádaných během minulého režimu.
Stojí za pořádáním plesů, vinobraní, zabíjaček, vánočních trhů
a dalších akcích, které se vždy nesou v humorném duchu s mnoha
prvky společenské satiry a recese.

Letos již potřetí láká Mlýnský rybník v obci Bukovina u Přelouče
rodiče s dětmi na netradiční naučně-výchovnou akci s tématikou
rybářství. V sobotu 27. 5. od 14 h
Vás čeká spousta zábavných aktivit za účelem přiblížit mladé generaci rybaření a ochranu přírody.
Aktivity jsou upraveny podle věku
dětí. Celá akce probíhá pod mottem: „Nechte mobily a tablety
doma!“ Děti si odnesou z odpoledne u vody spoustu nezapomenutelných chvil.
Krásné májové zážitky Vám přeje
tým MAS Železnohorský
region.

