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Z běžkařské stopy

Chrudim

i
centrála
Železnohorského
regionu

A už nám zase padá…. Ten krásný bílý čistý třpytivý snížek se odráží na
pozadí temných hustě porostlých železnohorských kopců a my si pěkně
šoupeme dřevěnými či umělými prkýnky po krásně upravených, téměř
80 km dlouhých zimních běžkařských trasách mezi vrcholovými
obcemi našich hor. Na trase jsou
instalovány stojany s mapovými
podklady, 2 přístřešky a označená
místa dalekých rozhledů.
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Tak přijeďte se k nám nadýchat a zadýchat…
Trocha pohybu nikomu neuškodí!

“ VÍTEJT
Železnoh

E I VY ”

orský reg

ion

Horní Bradlo

Centrála Železnohorského regionu
TIC Heřmanův Městec
Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec
Tel: 469 625 147, E-mail: infocentrum@mesto-hm.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.
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Pardubice
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O aktuálnosti technického stavu tratí
informuje 6 webových kamer. Parkování a občerstvení najdeme po cestě.
http://trasy.czh.cz
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IC děda
Vševěda –
Ráby

Sportovní
plácky
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My cizinou jsme kdysi bloudívali –
- na starý námět příliš psáno slov.
My cizinou jsme kdysi bloudívali,
po mořích pluli, na lordy si hráli –
čas konečně nám vybyl na domov.

Letní koupaliště a sportovní areál s fitness-centrem, saunou, 6 tenisovými kurty, fotbalovým stadionem a hřištěm s umělou trávou hlídá z výšky
známá hradní dominanta a turisté k nám mířící mohou kombinovat sportovní aktivity s návštěvami zajímavých cílů, např. nově opravené vápenky či
chráněné území v podobě roklí pod hradem a k tomu lesní naučná stezka.
www.tremosnice.cz

Jiří Zhor, 1943

Z koňského sedla
Kraj náš je pestrých tvarů,od plných polabských písníků, rybníků a říček
stoupá přes zvlněné podhůří až k nejvyšší dominantě krajiny- impozantní
zřícenině hradu.
Dávej pozor, ať se v přítmí bukových lesů nesrazíš s osamělými jezdci na
koních. Ne, to nejsou zbloudilí rytíři, co získat by snad chtěli krásnou Miladu, to z nedalekého evropsky známého ranče vyrazili milovníci koňských
hřív a svůj volný čas věnují zdravému pohybu na čerstvém vzduchu. Pravda, teorii jim objasní zkušený instruktor a koník odnese své břemeno na
hřbetě, ale pohled na naše hory z koňského sedla je úchvatný.
www.kovarov.info.cz

Po vodní hladině
Že řeč tu byla o rybnících, říčkách a písku?
To řeka Labe láká celé léto příznivce
lenošení, ale i aktivního sportu k různým
radovánkám a příležitostem. Přírodní písníky s průzračnou vodou, písečné pláže,
tábořiště, kemp, rybolov, jízda na vodních
skůtrech, vodních lyžích, wakeboardu, na banánech… Koupání tu máme
volně přístupné zdarma bez časového omezení. Tak proč toho nevyužít?
www.waterski.cz
A aby vody nebylo málo, podívejme se do blízkosti našeho středu.
Kousek od něj již od dob slavného
rodáka PhDr. J.S. Gutha-Jarkovského, který propagoval pohyb
a sport - láká přírodní koupaliště
každoročně tisíce návštěvníků jak
ke koupání, tak k dovolenkovému
pobytu areálem s komplexním
vybavením - mnoha sportovišti,
ubytováním, spoustou různých
hřišť a v létě dokonce letním
kinem. www.zeleznehory-hm.cz

Nelze také zapomenout na naši největší přehradní nádrž a rekreační oblast
kolem ní. Široká možnost ubytování, služeb, ale především sportovního a
relaxačního vyžití láká hosty od brzkého jara až do barevného podzimu.
Jachting, windsurfing,aquazorbing, možnosti plaveb na vlastních bezmotorových či elektromotorových plavidlech- to je jen částečný výčet
možností sportu u nás. K tomu samozřejmě volné koupání, možnosti
dlouhých výprav a procházek v okolí- dnes tak moderní nordic walking, ale
i široká síť cyklostezek a výše zmiňovaných výprav koňmo doplňují širokou
paletu sportovních aktivit u naší „ modré perly Železných hor“.
www.mestosec.cz, www.centrumpromne.cz, www.autokempsec.cz

Z venkovních aktivit pak ještě
můžeme jmenovat nový skatepark v našem sídelním městě a
skatepark a bikepark v městečku
keltských předků.
www.nasavrky.cz

Sport pod střechou

Relax v přírodě
A protože vody je u nás opravdu
mnoho a v různých podobách - nelze
opomenout známý přírodní koridor
s 88 meandry, mokřady a tůněmi,
kolem něhož doputujeme příjemnou
pěší procházkou do centra malebné
vesničky, kde je v přírodním
prostředí připraveno pro sportovní fandy hřiště na míčové hry,
venkovní kuželna nebo dětské
hřiště – vše volně přístupné bez
časového omezení.
www.obecveseli.cz

Sportovní areály

Nejen sluníčko a léto panuje v našich horách nehorách. A tak když zaprší
a nemůžeme se vyřádit venku, lákají mnohé obce návštěvníky svými
nově vybudovanými krytými sportovními areály, posilovnami, kulečníky,
stolním fotbálkem a dalšími aktivitami. K tomu naše sídelní město nabízí
novou multifunkční sportovní halu s moderním vybavením, kterou vyhledávají sportovci i mimo Pardubický kraj. V hale je k dispozici i kavárna.
Na okraji městského parku
stojí areál s hokejbalovým
stadionem a dopravním
hřištěm pro děti.
www.mestoprelouc.cz
www.hostalovice.cz
www.hermanuv-mestec.cz

