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Přiblížil se závěr roku 2020 pod taktovkou koronaviru. Všichni vzhlížíme k novému roku 2021
s nadějí v lepší zítřky. Letos jsme se nemohli potkávat a prožívat vánoční čas tak, jako každý rok.
Řada našich zvyků i tradic byla omezena. Nebyly živé adventní koncerty, nemohli jsme se společně
sejít u vánočních stromů. K vánoční době neodmyslitelně patří kromě jiného i betlémy v nejrůznějších podobách. Rádi bychom vás pozvali do Klešic, kde mají také jeden, a to dřevěný. Je společným
dílem manželů Evy a Mariana Starých z Klešic a poprvé jej rozsvítili 30. listopadu 2019.
Udělejte si procházku do Klešic nejlépe v podvečerních hodinách, kdy Betlém svítí. Najdete ho do 6. ledna 2021 na návsi za potokem.
A pokud vám již nevyjde čas, klešický Betlém
se opět rozzáří na stejném místě o Adventu
v prosinci 2021. Určitě stojí za podívání.
www.zeleznohorsky-region.cz

KLEŠICKÉ MLÝNY
Jak hodně známe historii místa či regionu, kde žijeme? Ve druhé polovině prosince 2020 byla dokončena a instalována v Klešicích za finanční i odborné
pomoci MAS Železnohorský region venkovní expozice
s názvem „Klešice historie místních mlýnů“. Další část
expozice tvoří dvě vitríny a stojan ve vestibulu Obecního domu. Na nich zájemci najdou významné místní
osobnosti a další část historie (zbývá ještě vybrat a nainstalovat materiály). Tato vnitřní část bude dokončena do konce února 2021 a zpřístupněna vždy v době
otevření obecního úřadu nebo po předběžné dohodě
s pracovníky obce.

Celá akce byla realizována v rámci POV Pardubického kraje s názvem „Venkovské výstavní expozice“ prostřednictvím MAS Železnohorský region. Oslovili jsme
také současné vlastníky objektů bývalých mlýnů. Díky
této práci jsme se dozvěděli řadu zajímavostí, objevili
dobové fotografie i texty. Výsledkem jsou celkem čtyři panely – 3 z nich najdete v Klešicích na návsi (vedle Infopointu, u obchodu), čtvrtý v místní části Nákle
u autobusové zastávky. Zajímavé je, že v Klešicích byly
celkem 4 mlýny (včetně Nákle). Nejstarší zpráva týkající
se mlýnů v obci je z roku 1448, v níž se uvádí hned tři
mlýny.
Panely v Klešicích uvádí souhrnné informace o mlynářství v obci. Součástí je též mapka s grafickým znázorněním míst jednotlivých staveb. Samostatný panel
má Mlýn Lukavec, Hamplův mlýn a Korábův mlýn, čtvrtý panel v Nákli popisuje Pecoldův mlýn.
Vzhledem k umístění expozice ve venkovních prostorách si můžete udělat kdykoliv procházku a poznat
střípek z minulosti. Informační panely mlýnů v Klešicích jsou volně přístupné.
Přejeme vám hezké zdravotní lednové
procházky po kraji MAS Železnohorský region.

