
Letošní duben proběhne v celém regionu ve znamení Velikonoc. Velikonoce jsou slavnostmi jara, 
procitnutí přírody ze zimního spánku. V křesťanství nejdůležitějším svátkem. Neprožijte je tedy 
dle lidové pranostiky „březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem“ někde za větrem v tep-
loučku, ale přijměte pozvání z našeho kalendáře akcí, který je zveřejněn na webových stránkách 
MAS Železnohorský region. 
www.zeleznohorsky-region.cz 

1. dubna 2017 bude zahájena již 

sedmá sezóna na statku plném 

domácích zvířat v Licibořicích. 

Otevřeno bude každou sobotu 

od 10 do 17 hodin. Těšit se mů-

žete nejen na spoustu opeřených 

i chlupatých mláďátek, na Dě-

dečkovu obůrku s lesními zvířaty, 

ale i na velikonočně vyzdobený 

dvoreček. 17. dubna 2017 po 

koledování přijďte mezi 10. a 17. 

hodinou za námi a oslavte Veli-

konoce na dvorečku. Děti čeká 

spousta tradičních her a zábav-

ných činností.

Na Velikonoce se můžete nachys-

tat a koupit vše potřebné na růz-

ných velikonočních jarmarcích 

např. na 8. dubna 2017 v Tře-

mošnici nebo 16. dubna 2017 na 

Seči. 

Pokud na velikonoční koledu ješ-

tě nemáte připravenou pomázku 

zve Vás TJ Sokol Nasavrky na spo-

lečné pletení pomlázek 15. dubna 

2017 v prostoru za sokolovnou. 

Pomlázka by měla být spletena 

až z dvaceti čtyř vrbových prout-

ků a ozdobená pletenou rukojetí 

a barevnými stužkami. Odvozena 

je od omlazení. Proto muži po-

užívají mladé proutí s největším 

podílem „životní síly“ kterou ja-

koby předávají vyšlehané osobě. 

Z téhož důvodu ženy dávají jako 

odměnu za omlazení barevné 

vajíčko, prastarý symbol nového 

života. Ačkoli může být vyšlehání 

bolestivé, není cílem způsobovat 

příkoří. Pověst praví, že dívky mají 

být na Velikonoce vyšlehány, aby 

zůstaly celý rok zdravé a uchovaly 

si plodnost. Nenechte tento hez-

ký velikonoční zvyk pomalu mizet 

a dodržujte tradici. 

Závěr dubna patří v celém re-

gionu ohňům čarodějnic. Jak 

toto období prožívali Keltové se 

můžete přijet podívat v sobotu 

29. dubna 2017 do skanzenu 

v Nasavrkách na Beltine – svátek 

přechodu do teplé a světlé polo-

viny roku. Uvidíte oživlý dvorec, 

ochutnáte dobroty z kuchyně, 

zkusíte si tesařské řemeslo anebo 

si vyrazíte vlastní minci. Odpoled-

ne nazdobíme a vztyčíme májku a 

čeká nás beltinový ohňový obřad. 

Krásný duben a Velikonoce Vám 

přeje tým MAS Železnohorský re-

gion.

Duben

BABIČČIN 
DVOREČEK

BELTINE

POMLÁZKA


