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Jaro začalo, slunko svítí, na louce rozkvetlo kvítí.
Velikonoce jsou tu zas, pomlázky a vajec čas.
Ať Vám slunečné dny přinesou štěstí a Velikonoce jsou pro Vás dny pohody.

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ –BŘEZEN 2022

Zprávy z obce

2022

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ –BŘEZEN 2022
2022

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ –BŘEZEN 2022
2022

ZÁBRODSKÝ ZPRAVODAJ –BŘEZEN 2022

Oznámení:

2022

:

Připravujeme:

Den matek 6. května od 18.00 hod.
Přihlaste se prosím do 3. května u paní Burdychové.
telefon: 735 175 758
e-mail: urad@zabrodi.cz
9. dubna … Cestománie
30.dubna … Stavění májky a pálení čarodějnic
28.května … Dětský den a traktoriáda
25.června … Oslava 50 let fotbalu Sokol Zábrodí
O připravovaných akcích Vás budeme informovat mobilním rozhlasem.
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Společenská kronika
V měsíci dubnu 2022 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
pan Božena Fritzlová z Horních Rybníků
pan Petr Linhart z Končin
pan Otto Kosař z Horních Rybníků
paní Danuška Tomková z Končin
paní Drahoslava Volhejnová z H. Rybníků
pan Josef Pásler z Končin
pan Ivan Vajsar z Končin

paní Marta Burdychová ze Zábrodí
paní Světluše Prouzová z Horních R
pan Miroslav Sedláček z Horních Rybníků
pan Jiří Škoda ze Zábrodí
pan Petr Šeda z Horních Rybníků
paní Jiřina Ducháčová z Končin

V měsíci květnu 2022 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
paní Anna Soumarová ze Zábrodí
pan Oldřich Prouza ze Zábrodí
paní Marie Feyglová ze Zábrodí
pan Josef Tomek z Končin
paní Jana Dlauhoweská ze Zábrodí
paní Mária Suková z Horních Rybníků

pan Luděk Adámek ze Zábrodí
pan Ladislav Jiroušek z Horních Rybníků
pan Miloš Forman z Končin
paní Marcela Veselá z Horních Rybníků
paní Věra Škodová ze Zábrodí

V měsíci červnu 2022 oslaví své narozeniny tito spoluobčané:
paní Božena Vojtěchová z Končin
pan Ladislav Jirka z Končin
pan Břetislav Řehák z Horních Rybníků

paní Milena Semeráková z Končin
paní Šárka Kohlová z Končin

Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstoupilo v platnost dne 25.5. 2018, nám neumožňuje uvádět věk oslavenců bez jejich písemného
souhlasu. Z tohoto důvodu uvádíme pouze jména.
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Poděkování
Děkujeme všem přátelům, známým a sousedům za projevy soustrasti,
a za účast na posledním rozloučení s naší maminkou.
Rodina Semerákova
Vážení, chci Vám poděkovat za příjemné chvilky prožité na vepřových hodech.
Setkal jsem se tam s mnohými mými bývalými žáky, poznal celou řadu sousedů a
bylo mi s Vámi moc dobře. Mnohokrát za všechno děkuji. Posílám pár fotografií.
Nejsou nic moc, ale já si je uložím a budu se těšit na to, dožiju li se těch příštích.
Znovu Vám děkuji a přeji jenom všechno dobré.
Ladislav Hůlek

Dětský karneval
V neděli 6. března ve tři hodiny odpoledne se začaly
sjíždět děti s maminkami a tatínky na dětský karneval. Parkoviště se brzo zaplnilo automobily. Zpočátku se zdálo, že účast nebude tak velká, ale krátce po třetí hodině byl sál plný zamaskovaných dětí
a jejich rodičů. O organizaci se postarali přizvaní
profesionálové Duo Ok-Styl z Náchoda ve spolupráci s paní Burdychovou.

Soutěže, hry a tanečky zabavily děti i jejich rodiče.
Nakonec každé dítě dostalo malý balíček s mlsy.
Velkou účast potvrzuje šedesát pět rozdaných balíčků. Po dlouhé době jsme se tak mohli vrátit
k normálnímu programu akcí. Těšíme se na další.
Poděkování patří všem, kdo se postarali o hladký
průběh a přípravu karnevalu.
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9.rodinná zabijačka 19.3. 2022
Vládní opatření letos nebránila uspořádání tradiční
obecní zabíjačky – letos přejmenované na rodinnou. Množství dětí na hřišti přilehlém k hasičské
zbrojnici potvrdilo oprávněnost přejmenování naší,
tak populární akce. Rozdělení úkolů pro všechny
pomocníky proběhlo již v pondělí čtrnáctého března. Ve čtvrtek odpoledne se sešla ve zbrojnici parta
kráječek a kráječů cibule. Vše se začalo chystat.
V sobotu ráno bylo všechno připravené pro první
příchozí hosty. Zabíjačkové lahůdky byly vše doplněny množstvím výborných koláčů a zákusků domácí výroby a samozřejmě také točeným pivem a
dalšími nápoji. Kromě dobrého jídla a pití bylo
možné setkat se s přáteli a sousedy, to nám
v uplynulých dvou letech chybělo nejvíc.

K dobré náladě během dopoledne a odpoledne
přispěla kapela harmonikářů se zpěvačkou (p. Hejda a pan Jirman), později odpoledne harmonikář
pan Biháry , navečer kapely Hot Sisters a Undercover Voice and the Funk Hearts s Martou Kloučkovou. Bez dobrovolných pomocníků a sponzorů by
nebylo možné něco takového uspořádat, bez žen,
které upekly skvělé koláče a zákusky pomáhaly
v kuchyni a při obsluze hostů, hasičů u výčepu,
řezníků, chlapů u kotlů s masem a jitrnicemi a všech
dalších, kteří pomohli zdárnému průběhu akce děkujeme. Děkujeme také sponzorovi firmě,
AG Horní Rybníky, která již tradičně věnovala dvě
jatečná prasata. Na zabijačce též proběhla dobročinná finanční sbírka na pomoc Ukrajině vybralo se
téměř 10.000,- Kč.
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Příměstské tábory na Háčku
Registrace na příměstské tábory na Háčku v Červeném Kostelci je od 1. 4. otevřená.
Stačí si vybrat z nabídky zajímavých témat a telefonicky své děti přihlásit.
Přihlašování je možné v pracovní dny od 8.30 do 14.30
na telefonním čísle 731 682 229 nebo 491 610 310.
Cena: 2 100 Kč/dítě/turnus; splatnost: 17. 6. 2022 (částka je nevratná)
Další podrobnosti a dokumenty naleznete na stránkách Háčka: hacko.ochck.cz

Soupis turnusů a témata táborů:

11. - 15. 7. 2022 – Táborový trosečník aneb český Robinson
Připoj se k dobrodružství na pustém ostrově. Vezmi kamarády a vyplň přihlášku pro šanci získat titul „první český Robinson!

1. – 5. 8. 2022 – Netradiční olympijské hry
Rád běháš, skáčeš a žádný sport ti není cizí? Tábor v duchu olympijských her
je přesně pro tebe. Kdo získá olympijskou pochodeň. Přijď to zjistit a podej
přihlášku.

22. – 26. 8. 2022 – Cestování časem
Prázdniny, které jsi ještě nezažil! Lovení mamutů v pravěku, výprava do tajných chodeb egyptských pyramid, nebo cesta do budoucnosti. To vše s námi
můžeš zažít na letním táboře v Háčku. Stroj času je připraven.
Kostelci slavnostní

Otevření centra zdravotnických služeb Oblastní charity Červený Kostelec

Bývalé umělecké ateliéry poskytnou úlevu těžce nemocným lidem
V pátek 11. 2. 2022 proběhlo v Červeném Kostelci slavnostní otevření centra zdravotnických služeb Oblastní charity
Červený Kostelec. Mobilní hospic Anežky České, Ambulance paliativní péče a další služby, které poskytují pomoc
stovkám pacientů ročně v jejich domácnostech dostanou nové zázemí. Stane se tak po více než devíti letech hledání
řešení pro malé prostory sloužící službám od roku 2010, které pro soustavné navyšování počtu pacientů využívajících
domácí péče přestávaly být vyhovující. Rekonstrukci bývalých sochařských ateliérů umožnila dotace Královéhradeckého kraje, financování stavby však podpořila řada firem i jednotlivců. Pro slavnostní otevření Centra denních a terénních
služeb sv. P. Pia byl symbolicky zvolen den, který připadá na
Světový den nemocných a jeho provoz začne od 1. března
2022.
Význam Světového dne nemocných připomněl během slavnostní mše v Červeném Kostelci pomocký královéhradecký
biskup Josef Kajnek. Slaví na památku tzv. lurdského zázraku,
kdy se před 164 lety se zjevila Panna Marie v Lurdech. Později
v blízké jeskyni vytryskl ze skály pramen a do Lurd začalo jezdit
velké množství poutníků a nemocných.
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„Za celé dějiny Lurd tam byla uzdravena necelá stovka lidí, ale úlevu, posilu a vyrovnání se s nemocí tam získalo
ohromné množství nemocných. Kdo zažil pár dní v Lurdech, dáte mi za pravdu, že nemocný tam má přednost přede
všemi,“ pronesl ve své úvodní řeči biskup Kajnek. Shrnul tak zároveň i principy hospicové péče, která umírajícím pacientům poskytuje individuální přístup a úlevu od projevů nemoci.
„My také dostáváme k nemocným a jejich příbuzným, kteří jsou zcela zdevastovaní situací, ve které se nachází. Zdravotně, duševně i duchovně. A my jim chceme podat pomocnou ruku a říct: Nebojte se! Tu vaši situaci zvládneme. Neumíme všechno, ale ze všech sil se vám budeme snažit pomoct,“ popsal činnost mobilního hospice primář Hospice
Anežky České MUDr. Jan Král během své prezentace o službách, které se v novém centru budou poskytovat.
„Za nové zázemí jsem moc ráda. Myslím, že čas už dospěl
k tomu, abychom měli větší zázemí, abychom tam už nebyli
v těch krabicích a věcech, co padají na hlavu. Toho si nesmírně vážím a myslím, že nás k tomu dovedli i pacienti,
protože ta práce, která děláme, není, jak by někdo řekl –
vyčerpávající, náročná – taková ona skutečně je, to je pravda. Ale na druhou stranu nám ta práce dává obohacení a
když ji děláme dobře, máme dobrý pocit na duši a to nás
žene dál,“ řekla k novému zázemí vrchní sestra Mobilního
hospice Anežky České, Iva Valerová.
Miroslav Wajsar, ředitel Oblastní charity dodal: „Děkujeme
všem, kteří tuto stavbu pomáhali zrealizovat. Rekonstrukceprobíhala ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, na jejím dokončení se pak finančně podílelo velké množství
dárců, partnerů z řad firem, nadací. Ani samotná každodenní činnost charity by však bez dárců nebyla možná a jsme
velice vděční, že nás tato podpora po dobu naší činnosti provází.“
Následovalo přestřihnutí pásky a požehnání nových prostor centra, včetně malé domácí kaple Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Po nastěhování všech služeb začne provoz od 1. března.
Součástí programu bylo i poklepání na základní kámen další etapy ve výstavbě centra. Tou je vybudování chráněného
bydlení, sociální služby, která doposud v Červeném Kostelci a okolí chyběla. Po dokončení třetí etapy na konci roku
2022 vznikne areál vzájemně propojených sociálních a zdravotnických služeb.
Jan Kordina

KONTAKTY
Od 1. března 2022 je adresa Mobilního hospice Anežky České, Charitní ošetřovatelské
služby Červený Kostelec a Ambulance paliativní péče: Koubovka 587, Červený Kostelec 549
41
Nové číslo Ambulance paliativní péče:
491 610 432.
Všechny potřebné kontakty lze najít na našich
webových stránkách:
mobilni.hospic.cz ; osetrovatelky.ochck.cz
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Tipy na cyklovýlety Kladským pomezím
Krajem Devatera pohádek
Zavítejme do kraje, kde v Čapkových pohádkách žil strašlivý loupežník
Lotrando nebo pošťák Kolbaba, který měl za úkol doručit dopis bez
adresy. Zakusíme život horníků v Měděném dole Bohumír a navštívíme
rodiště Karla Čapka, seznámíme se s jeho nejmilejšími místy jeho
dětství a mládí.
Zastávka červené linky cyklobusu Jívka, aut.st., Měděný důl Bohumír –
(silnice č. 301): Radvanice – (modrá cyklo č. 4090): Paseky – (červená
cyklo č. 4091): Bílý kůl – zelená cyklo č. 4209): rozcestí U Buku – (bílá
cyklo č. 4092): Malé Svatoňovice (bílá cyklo č. 4092), Batňovice (bílá
cyklo č. 4092): Úpice (bílá cyklo č. 4092) – (24 km).
Zajímavosti na trase a v okolí:
· Adršpach – zámek Adršpach, skalní město, Křížový a Starozámecký
vrch
·Jestřebí hory – Měděný důl Bohumír, rozhledna Žaltman, Markoušovická
rozhledna, sluj loupežníka Lotranda, pěchotní sruby, objekty lehkého
opevnění
· Malé Svatoňovice – Muzeum bratří Čapků, Mariánský sad, Pomník
bratří Čapků, interaktivní tabule v parku u náměstí
· Úpice – Městské muzeum a galerie J. W. Mezerové, kostel sv. Jakuba,
hvězdárna, Dřevěnka
Doporučujeme:
· Využít červenou linku cyklobusu
· Z Úpice lze pokračovat po zelené cyklo č. 4094 do Havlovic a následně
po modré cyklo č. 4018 přes Ratibořice až do České Skalice na vlakové
nádraží (18 km)
· Vzhledem k náročnosti některých úseků je vhodnější horské kolo

Okolo česko-polských skalních velikánů
I za hranicemi Kladského pomezí je krásně, a to především u polských
sousedů, kam nás zavede tento výlet. Poznáme část masivu
pískovcových skal Szczeliniec Wielki (Velká Hejšovina), který
je součástí polského Národního parku Stolové hory a projedeme se i
podél Broumovských stěn.
Zastávka modré linky cyklobusu Karłów, Karłów – (cyklo č. 4000, Okruh
Stěny): Radków,
Hraniční přechod Božanov / Radków – (cyklo červená č. 4000): Božanov
– (cyklo modrá č. 4002): Horní Božanov – (cyklo zelená č. 4004): rozcestí
Pod Korunou, rozcestí Pod Velkou kupou – (cyklo modrá č. 4001):
rozcestí Pod Božanovským Špičákem, Pánův kříž, Slavný,
Suchý Důl – (cyklo červená 4000): Police nad Metují – (35 km).
Zajímavosti na trase a v okolí:
· Karłów – Szczeliniec Wielki (Velká Hejšovina), dinopark
· Radków – kostel sv. Ondřeje Boboly, pozdně gotický farní kostel, Zalew
Radkowski
· Broumovské stěny – Božanovský Špičák (vyhlídka a okolní skalní
útvary),
kamenné hřiby (Slavný)
· Suchý důl – Ticháčkova kaple
· Police nad Metují – Muzeum papírových modelů, Muzeum stavebnice
Merkur, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, barokní roubená škola
s mansardovou střechou Dřevěnka, Muzeum města Police nad Metují v
klášteře

Doporučujeme:
· Využít modrou linku cyklobusu případně kombinaci modré a červené
linky cyklobusu
· Vzhledem k náročnosti nkterých úseků je vhodnější horské kolo

Z nebe rovnou do Pekla
Až si při pohledu na sochu Aloise Jiráska v hronovském parku svlažíme
hrdlo místním pramenem, vydáme se k rozhledně Na Signálu, kde díky
její výšce 28 m budeme mít nebe téměř na dosah. Od ní nás pak cesta
zavede do přírodní rezervace Peklo, které střeží kdo jiný
než dva hrůzostrašní pekelníci.
Zastávka červené linky cyklobusu Hronov, aut. st., Nám. Čs. armády,
Hronov – (červené
t. zn.): rozhledna Na Signálu, Pavlišov, Babí, Náchod, rozcestí u pivovaru
– (cyklo č. 22):
Staré Město, škola – (cyklo č. 4034): Bražec, Peklo, Nové Město nad
Metují – (23 km).
Zajímavosti na trase a v okolí:
· Hronov – rodný domek Aloise Jiráska, Jiráskovo divadlo, Interaktivní
muzeum chytré zábavy
Pod čepicí, park Aloise Jiráska s minerálními prameny Hronovkou a
Regnerkou, Jiráskovo
muzeum, rozhledna Na Signálu
· Náchod – Státní zámek Náchod, galerie výtvarného umění, kostel sv.
Vavřince,
Muzeum Náchodska, lavička Josefa Škvoreckého, Jiráskova turistická
chata na Dobrošově,
pěchotní srub Březinka, Muzeum starožitných kočárků, panenek a
patentních listin,
Malé lázně Běloves
· Nové Město nad Metují – zámek Nové Město n. M., přírodní rezervace
Peklo, obůrka
v Klopotovském údolí, věž Zázvorka s galerií a hladomornou, kostel a
sousoší Nejsvětější
Trojice, městské muzeum s expozicí hodinek PRIM
Doporučujeme:
· Využít červenou linku cyklobusu

Kladské Pomezí Cyklovýlety
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Z letního kempu v Havlovicích
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Tabulky
Mladší žáci

Rozpis zápasů

Muži
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Rozpis služeb stomatologické lékařské pohotovosti okresu Náchod oblasti Náchod
ordinační hodiny:

sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblasti-nachod--hronov--cerveny-kostelec--nove-mesto-nad-metuji-32344/

Lékárenská pohotovostní služba
Hradec Králové Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice všední den: 16.00 – 07.00; SO, NE, svátek: nepřetržitě
Náchod: lékárna v obchodním domě KAUFLAND v Bělovsi Polská 379,tel: 491520090, otevřeno: 8:00-20:00 –zatím
zavřeno – rekonstrukce prodejny . Denně otevřeno 8-20 v Supermarket Albert Pražská 1764, 547 01 Náchod
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/informace-pro-obcany-kralovehradeckeho-kraje-399/
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Velikonoce
Velikonoční Velký týden a velikonoční zvyky
Ze všech křesťanských svátků mají Velikonoce nejdelší přípravné období. Vrcholí v takzvaném Svatém
týdnu (také Pašijový, nebo Velký týden), ve kterém si křesťané téměř všech vyznání připomínají poslední
týden Ježíšova pozemského života, jeho smrt na kříži a vzkříšení.

Dny Velkého týdne
Květná neděle: začíná velikonoční týden, připomíná
Ježíšův vjezd na oslovi do Jerulazéma.
Název svátku je odvozen od květů, jimiž bývají
kostely vyzdobeny a které mají připomínat palmové
větve, jimiž lid vítal Ježíše.
Modré pondělí: se kostely zdobily modrým nebo
fialovým suknem, odtud ale přívlastek "modré"
nepochází. Jedná se totiž o doslovný překlad
německého "blau", které kromě modré barvy nese
také význam "neschopný práce" nebo dokonce
"podnapilý". V tento den bylo lidem podle tradice
zakázáno vykonávat jakoukoliv práci. Modré
pondělí, ke kterému se neváží ani žádné obřady, tak
mělo být ve znamení odpočinku a nabírání sil.
Šedivé úterý: V tento den hospodyně uklízely a
vymetaly pavučiny.
Škaredá (Sazometná) středa: Den, kdy Jidáš zradil
za 30 stříbrných Ježíše. Vymetaly se saze z komína.
V tento den se nemá nikdo škaredit, protože by mu
to mohlo vydržet celý rok. V tento den se stejně
jako o Šedivém úterý uklízelo.
Zelený čtvrtek: Den odpuštění. Rodiny se modlily a
všichni se omyli rosou, která bránila nemocem. Na
Zelený čtvrtek utichaly zvony – odlétaly do Říma.
Znovu se rozeznívaly na Bílou sobotu. Místo zvonů
se ozývaly ve vsích dřevěné řehtačky a klapačky.
Odpoledne se nepracovalo, dělaly se jidáše.
Velký pátek: Den ukřižování a smrti Ježíše, jde o
největší z křesťanských svátků. Věřilo se v magickou
sílu země, otvírala se a zpřístupňovala na chvíli
poklady. Nepralo se prádlo, protože by bylo

namáčené do Kristovy krve. Nepracovalo se na poli,
aby se nehýbalo zemí.
Bílá sobota: Ještě před východem slunce se muselo
uklidit, vybílit stavení, vymetalo se novým
koštětem. Vše se chystalo na Boží hod velikonoční.
Skončením Bílé soboty skončil půst. Pekly se
mazance, zdobila se vejce, pletly se pomlázky.
Neděle velikonoční (Vzkříšení): Vlastní den oslav
Velikonoc - Boží hod velikonoční: Ze soboty na
neděli došlo ke zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V církvi
se koná nejslavnější bohoslužba náboženského
roku. Noc byla označována za velkou – a odtud
název Velikonoce. Provádělo
se svěcení
velikonočních pokrmů – vejce, mazanec, víno a
chleba. Pečou se a světí beránci.
Velikonoční pondělí (také Červené): Brzy ráno
vycházeli chlapci – koledníci s pomlázkami šlehat
děvčata, aby z nich vyhnali nemoci a lenost.
Dostávali od děvčat malovaná vajíčka a cukroví. V
českém prostředí je spojeno s nejrůznějšími
tradicemi a zvyklostmi, které lze zařadit k
přechodovým rituálům končící zimy a nastávajícího
jara.

Velikonoční zvyky
Výzdoba je důležitou součástí svátků jara. S jarním
příchodem chceme přivítat znovuzrození sil a
radostné očekávání, a tak bychom neměli
zapomenout trochu vyzdobit náš domov. Ať už

zvolíte proutky vrby, mašle, kraslice nebo jarní
kvítka, vše by mělo symbolizovat jaro. Už v historii
lidé vítali jaro výzdobou, vysypávali ornamenty na
zápraží pomocí hrnku či květináče a písku či vody
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nebo zdobili okna květinovými vzory s pomocí
seříznutého mýdla – takto se zdobívaly vlnovkami a
spirálami průjezdy a zápraží venkovských stavení o
velikonočních a svatodušních svátcích nebo na
dožínky a posvícení.
Beránek. Jen těžko si dovedeme představit
Velikonoce bez velikonočního beránka. Ten
symbolizuje
v
židovské tradici Izrael
jako Boží stádo, které
vede Hospodin. V
křesťanství
je
beránek symbolem Ježíše Krista, protože byl
obětním beránkem za spásu světa. Z historických
pramenů se jen těžko dozvídáme, zda šlo o maso,
nebo pečivo. Dnes velikonočního beránka pečeme
například z tvarohového těsta a zdobíme mašlí a
podle historických tradic by měl zdobit každý
velikonoční stůl.
Zajíček, neboli takzvaný ostrházi, pochází z
Německa a k nám se
dostal počátkem 20.
století. Zajíčka si dnes
můžeme také upéct,
ale
častěji
ho
používáme
jako
dekoraci. Zajíc je symbolem plodnosti, života a
štěstí. Velikonočního zajíčka najdeme v Bibli, kde
symbolizoval vše chudé, skromné a pokorné. Býval
znázorňován jako bílý zajíc u nohou Panny Marie symbol vítězství čistoty nad tělesným pokušením.
Velikonoční kraslice. Ze jména pohanské bohyně
plodnosti Eostre vzniklo
anglické
označení
Velikonoc – Easter. Podle
legendy
bohyně
proměnila ptáčka, který
umrzl ve vánici, v zajíce.
On pak z vděčnosti každé jaro kladl vejce jako pták.
Proto je vajíčko symbolem života, plodnosti a
vděku. Zdobená vejce se pak používala při jarních
obřadech, při narozeních, svatbách a pohřbech.
Kultovním smyslem nemělo být darování, ale požití
jejich obsahu, proto se zdobila od nepaměti vařená.
Zvyk jíst vajíčka na Velikonoce souvisí s velkým

půstem, při kterém se nesměla jíst ani vejce, a
proto lidé netrpělivě čekali, až postní doba skončí.
Pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků
měla ženám předat mládí
a sílu. Pánové a chlapci si
měli plést z proutků
pomlázku a ženy se tímto
proutkem měly nechat
vyšlehat, aby omládly a
zkrásněly. Pro každou ženu to v minulých letech
byla čest a staré panny (ženy nad 25 let, svobodné
a neprovdané) měly naději, že nakonec najdou
svého vyvoleného. Vajíčko jako odměna za
omlazení znamená symbol života a vzkříšení.
Mazanec.

Pokud se vám nechce péct beránka,
můžete
vyzkoušet
mazanec. Zadělává se
na Bílou sobotu a dělá
se ze stejného těsta
jako vánočka. Co ale
možná nevíte, je, že
kdysi mazanec nebyl sladký. Připravoval se ze
strouhaného sýra a většího množství vajec. V jiných
koutech naší země se nesladké variantě říkalo baba,
babůvka, plecovník, šoldr nebo svěceník.
Jidášky. Na Zelený čtvrtek hospodyně pekly jidáše –
zvláštně tvarované
pečivo z kynutého
těsta,
jako
připomínku
na
apoštola
Jidáše,
který zradil Krista.
Pokud nemáte chuť péct mazanec, zkuste jidášky
nebo malé mazance – briošky. Obojí je pečivo z bílé
mouky a medu ve tvaru válečku symbolizující
provaz, na kterém se podle křesťanského výkladu
Jidáš oběsil. Lidový výklad vypráví, že hospodyním
bylo líto zbytků těsta, a tak dětem pekly malé
figurky a zvířátka pro potěšení.
Hledání pokladů. Na Velký pátek by vedle velkého
půstu měla přetrvávat tradice hledání pokladů. Říká
se, že pokud jsme něco ztratili, tak to na Velký
pátek zaručeně najdeme, a k tomu ještě něco navíc.
Poklad, který najdeme, by měl mít podobu něčeho
drahého pro potěšení ducha i mysli nebo něčeho
milého jen tak pro radost.
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Pro děti a chytré hlavy

1- Měl jsem vyzvednout na letišti tři hosty z Ameriky. Jeden
z nich se jmenoval John. Když jsem je v příletové hale poprvé
uviděl hned jsem ho poznal.
Jak to když jsem ho předtím nikdy neviděl ?

2- Najdi dvouciferné číslo u kterého se po přičtení čísla 9 změní
pořadí číslic.
Úloha má více řešení

3- Z písmen sestav alespoň 5 slov, sestavit se jich dá i dvacet !
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Řešení: 1 – 2 ženy a 1 muž,

2- např. 12; 23; 46 a další 3 – např. trám, míč, mír, otáčí, formát atd. 4- chdoník
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