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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

“VÍTEJTE I VY” Železnohorský region

www.zeleznohorsky-region.cz

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. 

Vydal MAS Železnohorský region, o.s. 
Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec  © 2013 
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Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec 
Tel: 469 625 147, E-mail: infocentrum@mesto-hm.cz

Nelze zapomenout na světoznámého kouzelníka a iluzionistu Jaroslava 
Marka Longmarka, zpěváka Jiřího Schelingra nebo herce Františka Filipov-
ského, jehož jménem se vyhlašují každoročně ceny za český dabing.

Malá železnohorská vesnička Svojšice má hned 3 známé rodáky:
Julii Havlíčkovou, rozenou Sýkorovou - manželku K. H. Borovského, 
Františka Jelínka - profesora hudby, pedagoga, etnografa a Josefa Sulíka 
- pedagoga a spisovatele. František Petr byl významným kronikářem, 
Stanislav Valášek se zapsal do povědomí lidí jako známý grafik a heraldik.

Z  žijících rodáků připomeňme 
Zdeňka Sejčka - kreslíře a grafika, 
malíře Zdeňka Sigmunda, his-
torika Karla Novotného, fotba-
lového trenéra Karla Jarolíma nebo
sólistku Hudebního divadla Karlín
Gallu Macků. Zdeněk Roušar a Fran-
tišek Bárta stáli u zrodu CHKO 
Železné hory, formovali její struk-
turu a dodnes propagují ochranu 
přírody tohoto regionu.

Mnoho významných osobností 
z  Železných hor má ve svých rod-
ných obcích odhalené pamětní 
desky jako připomínku úcty ostat-
ních spoluobčanů k jejich činnosti a 
působení v tomto regionu. Nelze opravdu vyjmenovat úplně všechny, ale 
snad se to této publikaci alespoň částečně podařilo jako vyjádření pýchy 
a hrdosti na rodáky, kteří Železné hory proslavili v dobách minulých nebo 
tomu tak činí i v současnosti.

Památník Julii Hlaváčkové

Svojšice

Zdroj: www.sedmicka.tyden.cz
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Skromná a tichá nenápadná krása, nepřístupná 
osamělost a odlehlost, vlídný klid i pochmurný 
drsný půvab chudobné země i lidu – to byly vždy 
hlavní krajinné hodnoty těchto prostých a vzácných 
končin, jejichž zvláštní výrazný ráz je ještě zesilován a 
zdůrazněn sousedstvím bohatých žírných nížin, k jihu 
tiché roviny čáslavské, k severu rozlehlého dumného 
Polabí ....   

                                      Ladislav Žák, 
vizionářský architekt 

české meziválečné avantgardy

Člověk by ani neřekl, kolik známých či méně 
známých osobností pocházelo z  krajiny bu-
kových lesů, romantické zříceniny, skrytých 
zákoutí studánek, úpolínových luk, opukových 
strání, tajemného pralesa, divokých říček i tiše 
šumících korun lipových alejí. Krajiny lidí, kteří 
o toto místo pečují, žijí v  něm a pracují. To 
všechno jsou Železné hory.

Je velmi těžké podat nějaký ucelený přehled 
lidí, kteří se zde narodili, něco významného 
dokázali a zasloužili se svým životem či 
konáním o to, aby na ně ostatní nezapomněli 
a připomínali si jejich počínání k prospěchu 
ostatních. 

Koho jmenovat jako prvního, koho vyvýšit, čí poslání je pro lidskou 
společnost důležitější a chvályhodné? Snad lékař, fyzik, malíř či zpěvák? 
Je snad kněz či admirál přednější než pedagog nebo herec?

Rodáky z kraje pod Železnými horami lze tak trochu soustředit do určitých 
oblastí jejich zájmů a opravdu jmenovat jen ty nejznámější s pocitem, že 

díky omezené kapacitě této publikace ne-
dojde k nějakému hněvu.

Když zabloudíme až do daleké historie, nesmíme 
zapomenout na působení tako-vých rodáků, 
jako byli Jan Karel Špork – pomohl císaři Fer-
dinandovi III. k  vítězství nad Turky; František 
Antonín Špork – advokát, založil lovecký řád 

sv. Huberta, byl osvíceným 
šlechticem a uměleckým 
mecenášem nebo Michal 
Antonín Bourguignon, který 
byl rakouským admirálem.

V  Železných horách se na-
rodilo a tvořilo velké 
množství známých malířů 
a malířek, kteří svým dílem 

opěvovali krásy divoké přírody, 
zádumčivých opuštěných lomů i 
tichých podhorských vesniček. Jim 
však bude v budoucnosti věnována 
samostatná publikace, protože je-
jich díla a jejich jména zaslouží 
velkou pozornost (Antonín Chi-
ttussi, Jindřich Průcha, Willy Horný, 
Zdeněk Sigmund a mnoho dalších).

Koho však nelze opomenout, to jsou ti, kteří se nějakým způsobem 
zasloužili o vznik, působení a činnost dlouholeté chlouby Heřmanova 
Městce – pěveckého sboru Vlastislav. Zde připomínáme Quido Havlasu,
Františka Teplého, Josefa Plavce nebo Jaromíra Kabeláče, který se také 
kromě zpěvu zabýval záchranou židovské kultury .

Jiří Stanislav Gut-Jarkovský – jazykový pře-
kladatel, zakladatel Českého olympijského 
výboru, předseda Klubu českých turistů, 
hradní ceremoniář a autor příručky pravidel 
slušného chování má v  Heřmanově Městci 
na svém rodném domě nově odkrytou 
pamětní desku.

Z  vědců s  širokým rozsahem jejich oborů 
nutno jmenovat alespoň prof. Dr. Čeňka 
Strouhala, Václava Dobruského, Marii 
Pokornou nebo Adolfa Hrstku.
Literární, pedagogickou nebo výtvarnou 
činností se zabývaly takové osobnosti, jako  
např. Lubomír Mecl, Alois Klaus, Rudolf Pokorný, František Flos, František 
Schulz, Karel Horký.

Ladislav Koldinský vlastnil soukromou chemickou laboratoř a byl vy-
nálezcem konzervačního prostředku Petosa, Marie Wolfová založila 
uměleckou dílnu textilních bytových doplňků, Josef Heřmanský se pro-
slavil jako skvělý archivář, Antonín Tomiška byl známým architektem, 
Otakar Josef Kautský zase úspěšným advokátem.

Karel Jan Zákoucký založil místní odbor Československých turistů, byl 
známý spisovatel a básník, zabýval se tvorbou hlavně pro mládež. Je po 
něm pojmenována turistická cesta Železnými horami.

Rudolf Pokorný

František Antonín Špork

Jiří Gut Jarkovský

prof. Dr. Čeněk Strouhal

MUDr. Adolf Hrstka

Antonín Chittussi
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Jan Karel Špork


