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PARKY

Mnoho dalších parků a parčíků je na
návsích a vnitřních prostranstvích
našich obcí. Návsi bývají čtvercové,
elipsovité nebo kulaté. V této obecní zeleni většinou stojí kostelíky
nebo pomníky padlým. Na návsi
v Chrtníkách a Litošicích „dřepí“
kamenné balvany, které
dokládají unikátní geologické složení v okolí obce.
Středu Svinčan dominuje
kostel, na návsi v Horních
Raškovicích
je
vodní
plocha - zatopený lom,
v Morašicích zase obecní
rybník a prostředkem Veselí nebo Klešic pro změnu
protéká potok lemovaný
stromy. Veřejný prostor se zelení je tak v obcích různý, ale všude slouží
nejen místním, ale i návštěvníkům a turistům k odpočinku a poznávání
míst v regionu Železných hor.
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kontakty:

Centrála Železnohorského regionu
TIC Heřmanův Městec
Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec
Tel: 469 625 147, E-mail: infocentrum@mesto-hm.cz
V poslední době se díky moderním projektům a za přispění fondů EU
daří také budovat uměle vytvořené přírodní prvky. Mezi mnohými nelze
zapomenout na multifunkční Relaxační zónu ve Veselí, na miniexpozici
hornin Železných hor, která bude spolu s bylinkovou zahradou otevřena
v roce 2013 na zahradě Multifunkčního centra v Heřmanově Městci, nebo
Ekostezku Země rytíře Sekolíka o biologickém zpracovávání odpadů
v ovocném sadě v Jedousově .

MAS Železnohorský regon, o. s. se nachází v Pardubickém kraji. Jedná se
o občanské sdružení založené v roce 2005, které podporuje celkový rozvoj
regionu, realizací projektů metodou LEADER, jenž je založena na spolupráci
veškerých subjektů ve venkovském prostoru (obce, podnikatelé v zemědělství,
v cestovním ruchu, ve službách, zájmová sdružení, spolky, školy..).
Nejdůležitějším úkolem občanského sdružení je však navázat na přerušený
dialog všech obyvatel ve venkovském prostoru a koordinovat jednotlivé akce
subjektů tak, aby byly ve vzájemné shodě.
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Relax uprostřed obcí
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... Jsou stromy majáky
a starý strom je hrad,
pod jeho ochranou jak bezpečno je spát,
jsou stromy, o nichž věříš v dojetí,
že rostou z pravěku, že rostou z podsvětí....
Jiří Zhor, 1943

Zahrady a parky

Železnohorského regionu

Menší parky
Menší parky a zahrady lze nalézt na
dalších místech ve vyšších polohách
regionu. V Hoješíně je pouze menší
hektarový park u tamního zámečku
patřícího církvi. Přesto lze vidět i ze
silnice některé zajímavé druhy rostlin, a pokud popojedeme po cestě
dále za obec, ohromí nás svým vzhledem krásná alej lip vedoucí k místnímu hřbitovu.

Rostou zde staré mohutné
duby, habry, buky a platany
pocházející z původního anglického parku. Součástí parku
je i několik vodních ploch a
rokle u potoka.

Větší parky

Krajina Železných hor oplývá nejen skvosty divoké a krásné přírody,
ale i uměle vytvořenými přírodními
prvky. Mezi nejvýznamnější patří sad
kaštanovníku jedlého „ Kaštanka“ přímo v centru Nasavrk. Je postupně vysazován již od roku 1776 dodnes a má ráz městského parku.

V nižších polohách Železných hor a jejich podhůří byly zakládány mnohem
větší plochy parků, převážně v anglickém stylu. Přímo ve středu města leží rozlehlé arboretum v Heřmanově
Městci. Zde je na ploše 19 ha možno vidět více než 40 druhů dřevin
a překvapí nás i velké množství jmelí a ochmetu v jejich korunách.

Na delší vycházky

Kdo však zatouží po delší
a zdravější vycházce, může
navštívit Slavíkovy ostrovy u
Přelouče. Při přechodu lávky
přes Labe uvidí i „Hrčáky“ , což je skalnaté podloží severního výběžku
Železných hor. To zde bylo člověkem a činností vody při regulaci toku
obnaženo. Jedná se o jediný „divoký“ úsek toku Labe od Hradce Králové
po Ústí nad Labem.

Na území se nachází i několik arboret,
což jsou sbírky rostoucích dřevin
domácího i cizího původu sloužící vědeckým, pedagogickým i osvětovým
účelům. Nejmladší, co do doby založení, je arboretum u včelařského
učiliště v Nasavrkách.
Přírodní rezervace „Choltická obora“ v sobě skrývá lesní porosty parkového charakteru, které pak volně přecházejí do lesního porostu.

