Značení regionálních produktů
a výrobků na území Železnohorského regionu

„ŽELEZNÉ HORY
regionální produkt®“

www.regionalni-znacky.cz/zelezne-hory
www.zeleznohorsky-region.cz

Formanská stezka
Krajina našich Železných hor, lidé zde žijící a tvořící, vás svými doteky
osloví na každém kroku. „VÍTEJTE I VY“ a pojďte se nechat dotýkat
Železnými horami a užívejte si jich.

Aktuální akce od uvedených producentů najdete v měsíčním kalendáři akcí Železnohorského regionu, který je ke stažení na webu
www.zeleznohorsky-region.cz.
Vítejte i Vy v Železných horách!
FORMANSKÁ STEZKA, vydali držitelé certifikátu - Železné hory regionál-ní produkt ®,
kteří jsou uvedeni v tomto propagačním materiálu za podpory MAS Železnohorský region.
kartografické zpracování, DTP a tisk: Pavel Vítek, Josefa Ressla 2279, Pardubice
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Stezka vede, jak po značených cyklostezkách, tak i pěších trasách
a je dlouhá necelých 40 km, proto máte i možnost jednotlivá místa
navštívit autem. Stezka má svůj začátek v Horeckém Dvoře nedaleko
obce Jedousov, kde navštívité Zemi rytíře Sekolíka a seznámíte se
zde s výrobou křížal, s biotechnologiemi Sekol® a ekopanely. Odsud
se vydáme do obce Jedousov, odkud pokračujeme dál po červené
turistické stezce až do zámeckého areálu v Cholticích, kde si můžeme
prohlédnout zámecké prostory a barokní kapli sv. Romedia. Po
prohlídce zámku navštívíte zámeckou restauraci pana Josefa Raby,
který Vám zde nabídne své speciality. A protože jsme se již posilnili, tak
můžeme pokračovat po červené dál Choltickou oborou, přes zříceninu
ve Svojšicích, rozhlednu Barborka, až dojdeme do Heřmanova Městce.
Kde si zájemci mohou prohlédnout třeba stálou výstavu regionálních
výrobků v kanceláři MAS či židovské památky. Od místního zámku se
vydáme již po zelené turistické trase přes přírodní park Palác, až do
Holiček, kde si prohlédneme jedinečnou farmu Slunečný dvůr. Odsud
pokračujeme do Janovic, kde odbočíme na Mladoňovice, a pak dále do
Licibořic, kde nás už čeká Babiččin dvoreček, na kterém nás seznámí
s domácími zvířaty. Po prohlídce dvorečku pokračujeme přes obec
Rabštejn, odkud jdeme po červené do Sobětuch, odkud zaskočíme
do vedlejší vesnice Stolany, kde nás čeká zemědělské družstvo, kde
ochutnáme čerstvé mléko. Pak se vrátíme do Sobětuch a odtud po
červené už míříme nakonec našeho putování do Chrudimi, kde nás
čekají poslední dva výrobci MOMO Chrudim a alternativní jídelna Kruh
zdraví.
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Pojďte se projít po Formanské stezce, která Vás provede severním
okrajem Železných hor. Na osmi unikátních místech se můžete
seznámit s certifikovanými výrobci, jejich činností a třeba i ochutnat
jejich produkty. Formanská stezka – to je zasilatelství originálních
zážitků. Pošli TO dál. Pošli NÁS dál. Na každém místě hledejte miniseriál – slůvka do tajenky. Jen když postupně objevíte celou stezku,
dozvíte se odpověď. Když navíc tajenku doručíte do Kanceláře MAS
na Náměstí Míru 288 v Heřmanově Městci, čekají Vás pěkné ceny.

Železno

Prodejní místo:
Kontakt:
		
		
Otevírací doba:

Prodejní místo: Restaurace Zámek Choltice,
		Náměstí sv. Trojice 1, Choltice
Kontakt:
Josef Raba, tel.: 777 200 804,
		
e-mail: krabak.j@seznam.cz, www.zamekcholtice.cz
Otevírací doba: Po–Ne 11 – 24 hodin

Jedousov 66 – Horecký Dvůr u Přelouče, Přelouč
Anna Marková, tel.: 602 582 224,
e-mail: markova@ventura-venkov.cz
www.ventura-venkov.cz
Po telefonické domluvě

Prodejní místo: Farma Slunečný Dvůr,
		Holičky 37, Heřmanův Městec
Kontakt:
PhDr. Naďa Jandová, tel.: 730 820 340
		
e-mail: sunnyfarm@way.cz, www.sunnyfarm.cz

Výrobky z vlny a kanafasu
Babiččin dvoreček
Licibořice - výletní místo,
starobylý statek
s domácími zvířaty, k vidění
také tradiční zemědělské
náčiní a stroje. Možnost
občerstvení, dětský koutek,
prodej regionálních
produktů. V “Dědečkově
obůrce” daňci, mufloni,
divočáci, koně atd.
Prodejní místo: Babiččin dvoreček Licibořice, Licibořice 8
Kontakt: Marie Sýkorová, tel.: 608 728 699,
e-mail: masykorka@seznam.cz, www.dvorecek-liciborice.cz
Otevírací doba:
duben, květen,
So–Ne
10:00 – 17:00
červen, září, říjen
červenec, srpen

každý den kromě Út

10:00 – 18:00

Prodejní místo: 	ZOD Družstvo Stolany, Stolany 112,
		Heřmanův Městec
Kontakt:
František Mikan, tel.: 469 637 931,
		
e-mail: zod.stolany@tiscali.cz
Otevírací doba: Prodej v Po, St, Pá odpoledne, út, čt , so dopoledne.

Plstěné výrobky dílny
Momo
V naší sociálně terapeutické
dílně Momo barvíme českou
ovčí vlnu a dále z ní technikou
mokrého plstění vyrábíme
originální obaly na knihy
a mobily, míčky, tulipány,
šperky, prostírání na stoly a
další výrobky. Naše výrobky
jsou vyráběny ručně a každý
je jedinečný.
Na jejich vzniku se nejvyšší možnou mírou podílí klienti poskytované
sociální služby. Každý z nich pracuje podle svých možností a
schopností, někdo je specialista na brože a kytičky, někdo má
nejraději plstění prostírek apod. Práce v dílně klientům pomáhá vést
radostný, samostatný a smysluplný život.
Prodejní místo:
		
Kontakt:
		
		
Otevírací doba:
		

Momo Chrudim o.p.s., Palackého třída 200,
Chrudim
Jan Rodina, tel.: 775 780 950, 774 930 950,
e-mail: info@devcatkomomo.cz,
www.devcatkomomo.cz
Dílna s obchůdkem je otevřena od Po–Pá,
od 8 do 15 hod

Prodejní místo: Alternativní jídelna v centru Chrudimi – Kruh zdraví,
		
Poděbradova 79, Chrudim
Kontakt:
Dana Šťastná, tel.: 731 168 210, 732 277 628,
		
e-mail: jidelna@kruhzdravi.cz,
		
facebook: Kruh zdraví, www.kruhzdravi.cz
Otevírací doba: Po–Pá od 7,30 do 18,30 hodin
		O víkendu chystáme na objednávku pokrmy
		
na rodinné slavnostní události.

Tipy na zastavení
Zámecký areál Choltice - sezónní expozice (duben
- říjen) Vlastivědné muzeum s barokní lékárnou,
barokní kaple sv. Romedia a Svět vodníků a loutek
černého divadla. Součást areálu přírodní rezervace
Choltická obora. Otevřeno úterý až neděle
Zříceniny mohutné středověké tvrze ve
Svojšicích - volně přístupná.
Areál rozhledny Barborka v Horních Raškovicích
u Svinčan – součástí je stálá exterierová výstavní
expozice kamenných a dřevěných plastik, fit stezka,
naučná stezka Raškovickými lomy.
Židovská synagoga v Heřmanově Městci – součást
stálé výstavní expozice Gallery Cyrany, židovský
hřbitov – jeden z největších ve střední Evropě.
Nejstarší centrum turistické a rodinné rekreace
Autokempink Konopáč – nyní přírodní koupaliště
s moderně vybaveným autokempem.
Vesnické muzeum regionu v Kovářově - možnost
zakoupit regionální produkty

Na každém zastavení naleznete na informační tabuli – slůvka do tajenky, ty prosím vpisujte do níže v pořadí řádků, tak jak jsou uváděni výrobci.
Soutěžní tajenku předejte osobně nebo zašlete poštou do Kanceláře MAS Železnohorský region, Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec.
Slosování proběhne jednou ročně, vždy v rámci Choltických slavností na zámku 28.9.

Přijďte i Vy, do naší restaurace ochutnat certifikované speciality, které jsou
tak jako i všechny jídla, připravovány z místních produktů z Železných
hor. Restaurace se nachází přímo v prostorách barokního zámku, který je
obklopen oborou a soustavou tří rybníků. V naší kuchyni „řádil“ sám velký
šéf, pan Zdeněk Pohlreich při natáčení pořadu Ano šéfe. Z této zkušenosti
jsme si odnesli spoustu informací a jeho hvězdu … V Zámku Choltice se
nachází také Music club, který svou historii píše již od roku 1995.

Farma Slunečný Dvůr
spol.s.r.o. vznikla
15. 6. 1993. Malý koňský
ráj pro koně dostihové, sportovní i pony
doplňuje jedinečná
sbírka zvířat v životní velikosti ze sena a ze slámy
či krásné rodinné hřiště.
Certifikované koňské
koblížky se dočkají své
peletkové podoby, při
předem objednaných
akcích skvěle chutnají
bramborové košíčky plněné pečenými jablky.
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Produkty od firmy
VENTURA – VENKOV, s. r. o.
jsou vhodné ke
kompostování, náplni
separačních WC, do
jezírek a rybníků, do
odpadních systémů,
jímek, septiků, ČOV
apod. Přírodní výrobky
a biopreparáty jsou
šetrnější k životnímu
prostředí nejen
v Železných horách.
Přípravky či služby spojené s aplikací biopreparátů lze objednávat na níže uvedené adrese
nebo na eshopu na webových stránkách firmy.

Naše jídelna – Kruh zdraví je sociální
firma, která pokrmy připravujeme bez
chemických látek - převážně z čerstvých
surovin – především zeleniny, obilovin
a luštěnin. Z masa převažují na našem
jídelníčku především sladkovodní ryby.
Každý den vaříme 3 druhy obědového
menu a večeři, vždy alespoň jedno
bezlepkové jídlo. K jídlu je u nás k dispozici
přírodně filtrovaná voda s citronem nebo
bylinkami zdarma. Pečeme svoje celozrnné
moučníky a pečivo a žitný kváskový chléb
– regionální produkt. Prostřednictvím naší
služby „roznos pod nos“ umíme zabezpečit
celodenní vyvážené stravování pro strávníky
v Chrudimi – formou celodenního balíčku.

8.

„Restaurace zámek Choltice - kuchyně jinak, aneb z farmy na váš talíř...“

ZOD družstvo Stolany provozuje
klasickou zemědělskou výrobu:
pěstuje obiloviny, řepku, pícniny a
cukrovku. Po telefonické domluvě
je možný i prodej obilí drobným
chovatelům.
Chováme dojnice, jalovice a
provádíme výkrm býků.
Prodáváme také čerstvé mléko ze
dvora, které prochází pravidelnými,
velmi přísnými hygienickými kontrolami každý den.
V areálu družstva se mohou děti podívat na ovečky a
kozy jak dovádí na hrádečku.
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Výrobní program SEKOL®

Zámecká medová žebra, Choltické
koláče, Raba Choltická zabijačka

Žitný kváskový chléb
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Prodejní místo: EKOfarMA Horecký Dvůr s.r.o.,
		
Jedousov 66 – Horecký Dvůr u Přelouče, Přelouč
Kontakt:
Anna Marková, tel.: 602 582 224,
		
e-mail: ekofarma.horeckydvur@email.cz
Otevírací doba: 	Ekostezka je volně přístupná

Čerstvé mléko ze Stolan
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Ekopanel je ekologická
difúzně otevřená stavební
deska. Je lisovaná za vysoké teploty a tlaku
z obilné slámy bez použití
pojiv, polepená recyklovanou lepenkou. Ekopanel
je 100% přírodní, plně
recyklovatelný, pevný
a difúzně otevřený stavební
materiál vhodný pro trvalé
zabudování do staveb. Pšeničnou slámu – základní materiál – vykupuje
producent od místních zemědělců, kteří ji dodávají ze svých polí.
Prodejní místo: 	EKOPANELY CZ s.r.o., Jedousov 72, Přelouč
Kontakt:
tel.: 773 772 070, e-mail: info@ekopanely.cz,
		
www.ekopanely.cz
Otevírací doba: seznámit se s ekopanely můžete na naučné stezce
		
v Zemi rytíře Sekolíka na Horeckém Dvoře,
		
která je volně přístupná
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Na EKOfarMA Horecký
Dvůr s.r.o. jsou ručně
zpracovaná jablka
pocházející z jabloní
pěstovaných přírodním
způsobem na Horeckém Dvoře, které si
můžete prohlédnout
procházkou po naučné
stezce v Zemi rytíře
Sekolíka. Sušení probíhá
při teplotě do 38°C,
tak jsou zachovány
enzymatické složky. Výrobek se řadí do skupiny „RAW FOOD – ŽIVÉ
STRAVY“. Výrobek neobsahuje žádné alergeny.

Bramborový košíček s jablkem,
Koňské koblížky

Chrudim

3.

EKOPANEL ®

Stolany
Chrudim

2.

Křížaly Rytíře Sekolíka

Holičky
Licibořice

1.

Jedousov
Choltice

Formanská tajenka

Horecký Dvůr
Jedousov

