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

“VÍTEJTE I VY” Železnohorský region
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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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Mezi šuměním starých buků můžeme zaslechnout 
řinčení zbraní. To chrabří rytíři dobývají hrad a slunce se 
odráží na jejich erbovních štítech. Historie celé krajiny 
každoročně ožívá v příbězích kočovných šermířů a noční 
krajinu osvětlují jiskřičky ohňových představení. Nad 
hradní zříceninou prolétl tiše netopýr a ztratil se ve tmě 
Lovětínské rokle.

Úrodnost regionu vrcholí ve sluneč-
ném podzimu přehlídkou plodů 
našich zahrad, když babí léto odlétá 
na svých pavučinkách z  Železných 
hor.

vánoční zvyky

Tak přijeďte pobejt, 
v Železných horách je krásně….

Už slyšíte zvonečky a cítíte tu vůni jehličí na vánočních stromech, které se 
rozsvěcují první neděli adventní ve městech a vesničkách pod Železnými 
horami? Vánoční zvyky a obyčeje zůstaly jako jedny z  mála těch, které 
udržují i dnešní moderní rodiny. Vždyť v  čase vánočním jsou si všichni 
blíž. Až trubadúři z  heřmanoměstecké věže zatroubí své koledy do čtyř 
světových stran, možná začne i tiše sněžit….         

LOGO MANUÁL
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Celý lidský život je prolínání práce 
a chvilek odpočinku, řemesel a svát-
ků, obživy a potřeby zastavení, zklid-
nění těla i duše.

To, že v minulosti souvisela řemesla s obživou a výrobou věcí potřebných 
k  životu je již dávno známou skutečností. Když se dnes setkáváme 
s generačním dědictvím řemeslným nebo stavebním, je to shledání hodné 
úcty a uznání.

Vítejte do kraje zemědělců 
a mlynářů, kovářů a kame-
níků, tkalců a krajkářek, cu-
krovarů a dřevěných hraček, 
perleťářství a výšivek, chova-
telů koní a dalších a dalších 
profesí a řemesel, jejichž tra-
dice se vinou krajinou Želez-
ných hor jako řeka Chrudimka 
od dob starých Keltů až po dnešní moderní a uspěchané dny.

Když zmiňujeme naše předky Kelty, pojďme se podívat, kde zanechali své 
stopy v malebné krajině našeho regionu. Známá keltská expozice na zám-
ku v Nasavrkách (na kterou navazuje naučná stezka k bývalému oppidu 
v obci Hradiště) bude v blízké budoucnosti doplněna senzačním zážitkem 
v podobě Archeoskanzenu, který vyrůstá na okraji Nasavrk. 

Na keltských svátcích Lughnasadu nebo Samhainu 
můžeme každoročně sledovat umění mistrů kovářů, 
od ukázek tavby železné rudy pro náš kraj typické 
až po výrobky dnešních šikovných řemeslníků, 
z  nichž mnozí se nyní mohou chlubit i certifikáty 
železnohorského regionálního produktu.

Železné hory byly vždy a stále zůstávají porostlé 
hustými kvalitními lesy, jejichž dřevo sloužilo již 
našim dědům. Historie vyřezávání dřevěných 
výrobků pro praktické užití v  domácnosti či 
hraček je velmi dlouhé a známé především východně 
Železných hor, ale pletené výrobky z  proutí a pedigu 
nebo sochy vyřezávané motorovou pilou jsou pojmy 
podstatně mladší a patří také mezi řemeslné skvosty, 
které byly ohodnoceny certifikací regionálního produktu.

Perleťářství,výšivky, krajkářství, tkalcovství lnu, ale i modrotisk 
a batika patřily v minulosti k důležitým zdrojům obživy našich 
babiček a která z dnešních žen některé z  těchto dovedností 
ovládá, té patří velký obdiv ostatních méně šikovných. Tyto 
dnes téměř zapomenuté živnosti na své oživení ještě stále 
čekají a jejich ukázky nás dnes oslovují na bezpočtu lidových  
jarmarků a trzích, kde hledáme naše zapomenuté kořeny.

Ten první zámek byl, ten první zámek z mládí.
Kde zámek je, kde pohádkový věk?
Tam, k dojmům z dětství vracíme se rádi –
a zase po špičkách a plaše, tiše jdeš
vlídného průvodce za odměřeným slovem –
a staré vzpomínky si znovu čaruješ…..                                 

Jiří Zhor, 1943

sochařství, řezbářství maškary a veselí

perleťářství,výšivky, krajkářství

kovářství

Víte, co má společného svatá Barbora s mlýnskými kameny? No je přeci 
patronkou všech kameníků a patří jí krásné místo téměř uprostřed 
Železnohorského regionu. To ona dohlíží na každoroční jarní otvírání 
našeho kraje všem milým poutníkům a ve své dřevěné podobě sleduje, 
jak ožívají tradice a práce zlatých českých ručiček.  A když už mluvíme 
o mlýnských kamenech, 
nesmíme zapomenout na
pot a dřinu kamenických
mistrů a vápeníků, kterým 
je věnována nově otevřená 
muzejní expozice pod hra-
dem Lichnice

kamenictví, vápenictví

Nu, pojďme si tedy trochu odpočinout od 
každodenní dřiny, protože rok je rozdělený ne-
jen na chvíle práce a lopotění se za obživou, ale 
i na dny volna a svátků podle ročních období. 
Naši předkové dodržovali svátky církevní a po-
dle 4 ročních etap jejich život plynul střídáním 
různých oslav, zvyků a tradic, z  nichž některé 
dodržujeme dodnes, ale jiné nám musí být připomínány jejich znovuob-
jevením. Že nám počátkem roku bývá zima? To přece nevadí, už naše 

babičky a dědové si uměly s  chla-
dem a sněhem mezi dobou od Tří 
králů do Popeleční středy poradit 
s  veselou tváří a myslí. Co nám 
říká Masopust? Dnes masopustní 
karnevaly a maškarní reje znovu 
prochází mnoha vesnicemi a svými 
figurami baví hlavně děti (Míčov, 
Veselí, Žlebské Chvalovice). 


