
Obec Chloumek 
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Obec Podhůří 
Obec Polánka 

Obec Přebudov 
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Obec Újezd 
 

Novoroční běh  
otužilců obcí 

Tradiční masopust 
Oslava MDŽ 

Velikonoční tradice 
Pálení čarodějnic 
Staročeské máje 

Turnaj ve florbale 
Silvestrovský turnaj 

 



ŘESANICE 
V Řesanicích zachovávají jeden  
z tradičních velikonočních zvyků 
– děti s řehtačkami obchází ves 
od Zeleného čtvrtka až do Bílé 
soboty. Podle tradice je to proto, 
že zvony o Velikonocích umlkají  
a nahradí je právě řehtačky. 



CHLOUMEK 
Chloumečtí organizují každoročně 
masopustní průvod. Maškary s hudbou 
putují od chalupy k chalupě a jsou 
odměněni pohoštěním. V roce 2011 
dokonce plula Chloumkem i plachetnice  
s pirátem… 



KLADRUBCE 
Nový rok vítají v Kladrubcích již tradičně Novoročním během obcí. 
Otužilci převážně z řad místního SDH se sejdou u kulturního domu, 
doběhnou na náves, kde zazpívají svoji „hymnu“, oběhnou rybníček 
a pro pobavení přihlížejících většinou připojí nějakou atrakci – 
pokud je např. nádržka zamrzlá, předvedou pár akrobatických 
kousků... 



V únoru kladrubečtí pořádají 
veselý masopustní průvod, který 
má za cíl nejen pobavit, ale také 
upevnit dobré sousedské vztahy. 



V Kladrubcích 
se pálí 

čarodějnice!  
 

Ne, nejde o drsné 
středověké 

praktiky, ale o 
starý tradiční zvyk 

oblíbený hlavně 
dětmi a pořádaný 

jak jinak, než 
členy spolku 

dobrovolných 
hasičů. 

 



 
Také v „máji“ zde má své místo letitá tradice.  

Jde o slavení Staročeských májů, kdy celou vsí prochází 
průvod s muzikanty a koníkem, který táhne vyzdobený vůz. 



Silvestr  
v Kladrubcích také 

připravují místní 
hasiči.  

Na rozloučenou  
se starým rokem 

pořádají světelnou 
podívanou, které se 

rádi účastní velcí  
i malí.  

 



Polánští hasiči 
se svou 
opravenou 
historickou  
stříkačkou  
z roku 1894 
jsou ozdobou 
všech okolních 
hasičských 
cvičení.  
Připomínají  
tak zlaté české 
ručičky našich 
předků. 



V Podhůří pořádají každoročně nohejbalový turnaj –Memorial       

                         Josefa Smrčky, který nese jméno bývalého majitele    
         podhůřského statku, na jehož místě je dnes nové 

nohejbalové hřiště.  V roce 2011 byl uspořádán již  
                                 21. ročník tohoto sportovního klání. 




